تعميم وسيط رقم ١١٦
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ٩٤١٩تاريخ  ٢٠٠٦/٩/٢٩المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ) ٢٠٠١/٢/٢١عمليات التسليف والتوظيف والمساھمة والمشاركة(.
بيروت  ،في  ٢٩أيلول ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ٩٤١٩
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١
المتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والمساھمة والمشاركة

إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المواد  ٧٩ ، ٧٠و ١٧٤منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١وتعديالته المتعلق بعمليات التسليف
والتوظيف والمساھمة والمشاركة،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٠٦/٩/٢٧

يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:

المادة األولى :يلغى نص المادة األولى من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١ويستبدل
بالنص التالي:
»  -١على جميع المصارف العاملة في لبنان أن تخضـع قراراتـھا كـافة المتعلقة
بالتسليفات وبالتوظيفات المتعلقة بأموالھا النقدية الجاھزة وبالتوظيفات العقارية
وبالمساھمات وبالمشاركات وبالعمليات المجراة لحسابھا على األدوات الماليـة
المركبة أو المشـتقة ،إلى موافقة مسـبقة من قبل لجنة أو لجان متخصصة
في وضع االستراتيجيات الفعالة الدارة أعمال المصرف ومتابعتھا وتطويرھا وذلك
على مستوى المصرف أو المجموعة المصرفية ،حيث ينطبق.
../..

-٢ -٢على مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف األجنبي أو المجموعة
المصرفية التابعة له  ،حيث ينطبق ،وفقا ً لحجم أعماله:
أ -إنشاء ما يحتاجه من لجان متخصصة برئاسة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه
أو عضو منتدب من قبل الرئيس أو أحد أصحاب االختصاص وعضوية
مسؤولين في اإلدارة العليا للمصرف بحسب اختصاصاتھم على أن ال يقل عدد
أعضاء كل من ھذه اللجان  ،بمن فيھم الرئيس ،عن ثالثة أشخاص
وذلك وفقا ً لنظام يوضع خصيصا ً لھذه الغاية.
ب -إقرار نظام عمل خاص بكل لجنة متخصصة.
ج -التأكد من أن المھمات الموزعة في ما بين ھذه اللجان تشكل إطاراً مالئما ً
ومتكامالً يؤمن شمول سياسات إدارة المخاطر لنشاطات المصرف كافة.
د -منح ھذه اللجان الصالحيات الضرورية لعملھا بما فيھا اقتراح الخطط الالزمة
واإلشراف على تنفيذ المھمات الملحوظة في نظام عملھا.
 -٣على اللجان المتخصصة كل في ما خصھا :
أ -التعريف بشكل وا ٍ
ف عن العمليات المذكورة أعاله )نوعھا ،خصائصھا،
آجالھا ،الخ.(...
ب -وضع تصور يكفل عدم تعرض المصرف لمخاطر ال يستطيع تحملھا
من جراء ھذه العمليات أو ما يترتب عنھا.
ج -تقييم الجدوى االقتصادية للعمليات المذكورة أعاله لجھة مردودھا المستقبلي
واخضاع المصرف لسيناريوھات اختبار الحاالت الضاغطة
) (Stress Testing Scenariosبھدف قياس مدى قدرة المصرف على
تحمل تقلبات عامل المخاطر )معطيات السوق أو أسعار العمالت أو األسھم
أو السندات أو غيرھا من األدوات المالية  (...وتأثيرھا على وضعه المالي.
د -تأمين اطالع مجلس إدارة المصرف اللبناني أو إدارة فرع المصرف
األجنبي ،دوريا ً وعلى األقل فصلياً ،على توصياتھا بشأن العمليات المشار
إليھا أعاله التي تتجاوز قيمتھا نسبة  %١من صافي األموال الخاصة
األساسية للمصرف أو ما يوازي مبلغ مليون دوالر أميركي ،أيھما أقل،
وذلك بالنسبة لكل عميل أو بالنسبة لعدة عمالء يشكلون مجموعة اقتصادية
واحدة أو مجموعة مترابطة وفقا ً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية
الصادرة عن مصرف لبنان.
ه -التقيد باألنظمة والقوانين المرعية اإلجراء وبالتعليمات الصادرة
عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
و -العمل على دراسة مخاطر االئتمان التي يتعرض لھا المصرف ووض ع
السقوف والضوابط التي تضمن توزيع وتنويع ھذه المخاطر بشكل متوازن،
السيما على صعيد القطاعات االقتصادية والمناطق الجغرافية.
../..
-٣-

ز -دراسة ومقاربة المخاطر الكامنة في مصادر واستعماالت المصرف المالية،
ال سيما تواريخ استحقاقاتھا )مخاطر السيولة( ومدى تأثرھا بالتقلبات في
أسعار الفوائد )مخاطر السوق( الخ ....
ح -السھر على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ،خاصة المعيارين
رقم  ٣٢و ٣٩المتعلقين بالتعامل باألدوات المالية والسيما لجھة تصنيفھا
وإعادة تصنيفھا وكيفية تقييمھا ومدى انعكاس ذلك على المصرف لجھة
سيولته وربحيته ومالءته وشفافية وضعيته المالية وذلك في ضوء نتائج
اختبار سيناريوھات الحاالت الضاغطة ).(Stress Testing Scenarios
ط -عقد اجتماعات دورية منتظمة وكلما دعت الحاجة.
ي -تزويد مجلس اإلدارة بالتقارير التي يطلبھا أو التي تلحظھا التنظيمات
المصرفية المعمول بھا وذلك دوريا ً وكلما دعت الحاجة«.
المادة الثانية:

يُعمل بھذا القرار فور صدوره .

المادة الثالثة:

يُنشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية .
بيروت ،في  ٢٩أيلول ٢٠٠٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

