تعميم وسيط رقم ٣٥٨
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٧١٤تاريخ  ٢٠١٤/٣/٦المتعلق بتعديل
القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ) ١٩٩٨/٣/٢٥نسب المالءة لدى المصارف العاملة في لبنان(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٤٤
بيروت ،في  ٦آذار ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٧١٤
تعديل القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
المتعلق بنسب المالءة لدى المصارف العاملة في لبنان
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،السيما المواد  ١٤٦و ١٧٤و ١٧٥منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥وتعديالته المتعلق بنسب المالءة لدى
المصارف العاملة في لبنان،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦٨٣٠تاريخ  ١٩٩٧/١٢/ ٦وتعديالته المتعلق بقروض الدعم
المرؤوسة وبسندات الدين المرؤوسة،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٤٦٢تاريخ  ١٩٩٩/١١/٢٣وتعديالته المتعلق بنظام التوظيفات
والمساھمات العقارية للمصارف،
وبنا ًء على "المادة الثامنة مكرر" من القرار األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ  ١٩٩٦/٣/٧وتعديالته
المتعلق بالتسھيالت الممكن أن يمنحھا مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٤/٣/١
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يعدل عنوان القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بالعنوان
التالي:
»االطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان«
المادة الثانية :يلغى نص القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بما يلي:
أوال :شروط قبول األدوات الرأسمالية في فئات األموال الخاصة
المادة االولى :لغاية تطبيق القسم "أوالً" من ھذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة
أمام ك ّل منھا:
" -١االرباح الحرة" :االرباح القابلة للتوزيع بعد تنزيل أي نقص في
المؤونات وبعد تخصيص االحتياطات القانونيّة والنظاميّة واالحتياطات
األخرى المتوجّ ب تخصيصھا بحسب األنظمة الصادرة عن مصرف
لبنان.

../..
-٢" -٢الوحدات التابعة" ) :(Subsidiariesالمصارف والمؤسسات المالية
وغير المالية في لبنان والخارج الخاضعة لموجب التجميع بحسب
"أسلوب الدمج الكامل" ) (Global Integrationمع المصرف،
أي تلك التي يملك فيھا المصرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة %٥٠
أو أكثر من أسھمھا أو حقوق التصويت العائدة لھذه األسھم
أو تلك التي يكون للمصرف القدرة على التح ّكم بقراراتھا ).(Control
" -٣الوحدات المشاركة" ) :(Associatesالمصارف والمؤسسات المالية
وغير المالية في لبنان والخارج التي يملك فيھا المصرف بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة  %٢٠على االقل من أسھمھا أو حقوق
التصويت العائدة لھذه االسھم أو تلك التي يكون للمصرف تأثير مھم
في قراراتھا )«.(Significant Influence
»المادة الثانية :تقسم االموال الخاصة اإلجماليّة )(Total Regulatory Capital
إلى الفئات التالية:
 -١االموال الخاصة االساسيّة ) (Tier One Capitalوھي تتألف من:
أ  -حقوق حملة االسھم العادية )(Common Equity Tier One
ب -االموال الخاصة االساسيّة االضافيّة )(Additional Tier One
 -٢االموال الخاصة المساندة )« (Tier Two Capital
»المادة الثالثة :تقبل االدوات الرأسمالية ضمن فئة حقوق حملة االسھم العادية
) (Common Equity Tier Oneإذا توافرت فيھا الخصائص التالية مجتمعة:
 -١أن تكون في أدنى الترتيب عند تقاسم الموجودات المتبقية في حال
تصفية المصرف.
 -٢أن يكون لھا الحق في تقاسم الموجودات المتبقية عند تصفية المصرف
وفقا ً لما تمثله من نسبة في رأس المال )دون أن يكون ھناك سقف
للقيمة التي يمكن الحصول عليھا عند التصفية(.
 -٣أن تكون دائمة ) (Perpetualأي أن ال تكون قابلة لالسترجاع
اال في حال التصفية أو في حاالت استثنائية محددة وفق ا ً للنصوص
القانونية أو التنظيمية المرعية االجراء مثل حالة
إعادة شراء االسھم العادية المدرجة في األسواق المالية المنظمة أو
حالة اعادة شراء شھادات االيداع العمومية المرتبطة بأسھم المصرف.
 -٤أن ال يوحي المصرف المصدر بشكل مباشر او غير مباشر بأنه سيقوم
مستقبالً باسترجاع أو إلغاء ھذه االدوات الرأسمالية وأن ال تتضمن
عقود االصدار أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة الى ذلك.
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أن ال يتم دفع أنصبة االرباح على ھذه االدوات
اال من "االرباح الحرة" أو من النتائج السابقة المدوّ رة القابلة للتوزيع
وأن ال تكون قيمة أنصبة االرباح مرتبطة بأي شكل من االشكال
بالقيمة المدفوعة عند االصدار أو محددة بسقف معيّن.
أن ال يكون المصرف مجبراً على توزيع أيّ أنصبة أرباح
على ھذه االدوات دون أن يعتبر ذلك ،ألي سبب كان ،احدى حاالت
التعثر ).(Event of Default
أن ال يتم دفع أنصبة االرباح اال بعد دفع التزامات المصرف القانونية
أو التعاقدية المستحقة كافة تجاه الدائنين وتجاه حملة االسھم التفضيلية
وغيرھا من االدوات الرأسمالية ،أي أن ھذه االدوات ال تتمتع بأي حق
أفضلية في الحصول على أنصبة االرباح.
أن تكون جاھزة إلطفاء خسائر المصرف عند وقوعھا ،فوراً دون أي
قيد أو شرط ،وفقا ً لما تمثله من نسبة في رأسمال المصرف وبالتساوي
مع جميع حملة االدوات المقبولة في ھذه الفئة.
أن يتم االعتراف بھا عند التصفية ضمن حقوق الملكية وليس ضمن
مطلوبات المصرف.
أن تكون مص ّنفة ضمن االموال الخاصة ) (Equityوفقا ً للمعايير الدولية
للتقارير المالية ).(IFRS

 -١١أن تكون مصدرة مباشرة من قبل المصرف ومدفوعة بالكامل
وأن ال يكون المصرف قد ساھم في تمويل شرائھا أو االكتتاب بھا
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
 -١٢أن ال تكون مضمونة من قبل المصرف أو أي جھة مرتبطة به
)المؤسسة االم" ،الوحدات التابعة" ،المؤسّسات الشقيقة أو أي جھة
مرتبطة أخرى( وأن ال تتمتع بأي امتيازات قانونية أو اقتصادية نتيجة
أي اتفاقات أو عقود جانبية أو منفصلة من شأنھا أن تقلّل من
مرؤوسيتھا تجاه المودعين و/أو باقي الدائنين.
 -١٣أن تتم الموافقة على إصدارھا من قبل الجمعية العمومية غير العادية
للمساھمين.
 -١٤أن يتم االفصاح عنھا بوضوح ضمن بنود منفصلة في ميزانية
المصرف«.
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-٤»المادة الرابعة :تقبل االدوات الرأسمالية ضمن فئة االموال الخاصة االساسية االضافية
) (Additional Tier Oneإذا توافرت فيھا الخصائص التالية مجتمعة:
 -١أن تكون مصدرة مباشرة من قبل المصرف ومدفوعة بالكامل.
 -٢أن تكون مرؤوسة تجاه المودعين و/أو الدائنين االخرين في المصرف
بمن فيھم المستثمرين في القروض وسندات الدين المرؤوسة
واالدوات االخرى المقبولة ضمن االموال الخاصة المساندة.
 -٣أن تكون غير مضمونة من قبل المصرف أو أي جھة مرتبطة به
)المؤسسة االم" ،الوحدات التابعة" ،المؤسّسات الشقيقة أو أي جھة
مرتبطة أخرى( وال تتمتع بأي امتيازات قانونية أو اقتصادية
نتيجة أي اتفاقات أو عقود جانبية أو منفصلة من شأنھا
أن تقلل من مرؤوسيتھا تجاه المودعين و/أو باقي الدائنين.
 -٤أن تكون دائمة ) ،(perpetualأي أن ال يكون لھا تاريخ استحقاق مح ّدد
وال تتضمّن أي امتيازات أو تحفيزات )(Step-ups/Incentives
قد تدفع المصرف إلى استرجاعھا.
 -٥ان تخضع أية عملية استرجاع ) (Redemptionلألدوات المصدرة
لموافقة مسبقة من مصرف لبنان.
ّ
 -٦في حال وجود " ّ
حق استرجاع" ) (Call Optionsفإنه ال يمكن تنفيذه اال
بنا ًء لخيار المصرف فقط وعلى أن يكون قد مرّ على االصدار
مدة خمس سنوات على االقل مع توفر الشروط التالية مجتمعة:
أ  -أن يستحصل المصرف على موافقة مسبقة من مصرف لبنان
قبل ممارسة " ّ
حق االسترجاع".
ب -أن ال يوحي المصرف بأي شكل من االشكال أ ّنه سوف يمارس
"حق االسترجاع".
ج -أن يقوم المصرف:
 باثبات أن نسب مالءته تفوق الحدود الدنيا ،باالضافة الى نسبة"احتياطي الحفاظ على األموال الخاصة" ،المفروضة
بموجب ھذا القرار حتى بعد ممارسته "حق االسترجاع"
) (Call Optionsأو،
 باستبدال ھذه االدوات ،بالتزامن مع عملية االسترجاع،بأدوات رأسمالية من نفس الجودة على االقل وبشروط مالئمة
وغيـر ضاغطة على الربحية و/أو بتدوير أرباح السنة الماليـة
شرط أن تكـون ھذه االرباح كافية للحفاظ على نسب مالءة
تفوق الحدود الدنيا ،باالضافة الى نسبة "احتياطي الحفاظ
على األموال الخاصة" ،المفروضة بموجب ھذا القرار.
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-٥ -٧أن يكون للمصرف الحق المطلق ،في جميع االحوال،
بإلغاء أنصبة االرباح الممكن ان تعود لھا دون أن يعتبر ذلك،
ألي سبب كان ،كإحدى حاالت التعثر.
 -٨أن ال يت ّم دفع العائدات/أنصبة االرباح الممكن ان تعود لھا
اال من "االرباح الحرّ ة".
 -٩أن ال يت ّم ربط العائدات/أنصبة االرباح بتغيّر القدرة االئتمانية
) (Creditworthinessللمصرف.
 -١٠أن ال يتم اعتبارھا كمطلوبات عند تحديد القيمة الصافية لموجودات
المصرف عند التصفية.
 -١١ال يمكن للمصرف وألي من "الوحدات التابعة"
أو "الوحدات المشاركة" شراء أو االكتتاب بھذه االدوات أو تمويل
شرائھا أو االكتتاب بھا بشكل مباشر أو غير مباشر.
 -١٢أن ال تتضمّن شروط االصدار ما يؤثر مستقبالً على قدرة المصرف
على تعزيز رسملته )مثالً أن تتض مّن ھذه الشروط قيام المصرف
بالتعويض على المستثمرين في ھذه االدوات في حال إجراء إصدارات
جديدة ذات عائدات/أنصبة أرباح أعلى(« .
»المادة الخامسة :تقبل االدوات الرأسمالية ضمن فئة االموال الخاصة المساندة
) (Tier Two Capitalإذا توافرت فيھا الخصائص التالية مجتمعة:
 -١أن تكون مصدرة مباشرة من قبل المصرف ومدفوعة بالكامل.
 -٢أن تكون مرؤوسة تجاه المودعين و/أو الدائنين االخرين
في المصرف.
 -٣أن ال تكون مضمونة من قبل المصرف أو أية جھة مرتبطة به
)المؤسسة االم" ،الوحدات التابعة" في لبنان والخارج ،المؤسسات
الشقيقة أو أي جھة مرتبطة أخرى( وأن ال تتمتع
بأي امتيازات قانونية أو اقتصادية نتيجة أي اتفاقات أو عقود جانبية أو
منفصلة من شأنھا أن تقلّل من مرؤوسيتھا تجاه المودعين و/أو باقي
الدائنين في المصرف.
 -٤في ما يتعلّق بمدة االستحقاق االساسي ):(Original Maturity
أ  -أن ال تقل ھذه المدة عن خمس سنوات.
ب  -أن يتم استھالكھا وفقا ً لطريقة القسط الثابت خالل السنوات
الخمس التي تسبق تاريخ االستحقاق )أي بتنزيل
ما نسبته  %٢٠من قيمـتھا وذلك عن كل سـنة من السنوات
الخمس التي تسبق تاريخ االستحقاق(.
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ج  -أن ال تتضمن أية امتيازات أو تحفيزات
) (Step-ups/Incentivesتدفع المصرف إلى استرجاعھا قبل
تاريخ االستحقاق.
في حال وجود "حق استرجاع" ) ،(Call Optionsفإنه ال يمكن تنفيذه
اال بناء لخيار المصرف فقط ،وعلى أن يكون قد مرّ على االصدار
مدة خمس سنوات على االقل مع تو ّفر الشروط التالية مجتمعة:
أ -أن يستحصل المصرف على موافقة مسبقة من مصرف لبنان
قبل ممارسة "حق االسترجاع".
ب -أن ال يوحي المصرف بأي شكل من االشكال أنه سوف يمارس
"حق االسترجاع".
ج -أن يقوم المصرف:
 باثبات أن نسب مالءته تفوق الحدود الدنيا ،باالضافةالى نسبة "احتياطي الحفاظ على األموال الخاصة"،
المفروضة بموجب ھذا القرار حتى بعد ممارسته
"حق االسترجاع" ) (Call Optionsأو،
 باستبدال ھذه االدوات ،بالتزامن مع عملية االسترجاع،بأدوات رأسمالية من نفس الجودة على االقل وبشروط مالئمة
وغير ضاغطة على الربحية و/أو بتدوير أرباح السنة المالية
شرط أن تكون ھذه االرباح كافية للحفاظ على نسب مالءة
تفوق الحدود الدنيا ،باالضافة الى نسبة "احتياطي الحفاظ
على األموال الخاصة" ،المفروضة بموجب ھذا القرار.
أن ال يكون للمستثمر في ھذه االدوات الحق بمطالبة المصرف بتسديد
مسبق للدفعات غير المستحقة )أصالً وعائدات( باستثناء حاالت
االفالس والتصفية.
أن ال يتم ربط العائدات على ھذه االدوات بتغيّر القدرة االئتمانية
) (Creditworthinessللمصرف.
ال يمكن للمصرف وألي من "الوحدات التابعة"
أو "الوحدات المشاركة" شراء أو االكتتاب بھذه االدوات أو تمويل
شرائھا أو االكتتاب بھا بشكل مباشر أو غير مباشر«.

»المادة السادسة :أوالًُ :تق َبل المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال
) (Cash Contributionsوالمدفوعة بالعملة االجنبية من مساھم واحد
أو أكثر تنفيذاً لعقد مـوقع مـع المصرف ضـمن حقـوق حـملة االسھم
العـادية ) (Common Equity Tier Oneإذا توافرت فيھا الشروط
ً
مجتمعة:
التالية
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-٧ -١أن يتضمّن العقد ما يلي:
أ  -وجوب ابقاء المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال طيلة
ممارسة المصرف ألعماله.
ب -وجوب تسديد الخسائر التي قد تصيب رأس المال
وفقا ً ألحكام المادة  ١٣٤من قانون النقد والتسليف وذلك عن
طريق ھذه المقدمات في حال عدم اعادة تكوين رأس المال
بأي وسيلة قانونية اخرى.
ج – امكانية او عدم امكانية استعمال ھذه المقدمات،
وفقا ً لرغبة مقدميھا ،في حال زيادة رأس المال ،لتحرير قيمة
االسھم المكتتب بھا من قبله والتي تعود له قانونا.
د  -عدم دفع عائدات على ھذه المقدمات.
 -٢ان توافق جمعية عمومية للمساھمين ،تنعقد وفقا للنصاب واالكثرية
المطلوبين قانونا ً لتعديل النظام االساسي ،على عقد المقدمات
النقدية المخصصة لرأس المال وعلى كل تعديل الحق له.
 -٣ان يوافق المجلس المركزي لمصرف لبنان على عقد المقدمات
وعلى كل تعديل الحق له.
ثانيا ً :تقبل المقدمات النقدية المخصصة لرأس المال ضمن االموال الخاصة
االساسية االضافية) (Additional Tier Oneفي حال كان عقد المقدمات
النقدية يلحظ إمكانية دفع عائدات على ھذه المق ّدمات مع توافر كامل
الشروط االخرى المذكورة في البنود ) (١و) (٢و) (٣من المقطع "اوالً"
من ھذه المادة وضمن الشروط االضافية التالية مجتمعة:
 -١إقرار ھذه العائدات من قبل جمعية عمومية للمساھمين.
 -٢دفع ھذه العائدات من "أرباح حرّ ة" توافق عليھا لجنة الرقابة على
المصارف«.
»المادة السابعة :تعتبر ضمن حقوق حملة االسھم العادية ):(Common Equity Tier One
 -١االموال المخصصة للتوظيفات العقارية لصالح فرع المصرف
االجنبي العامل في لبنان إذا توافرت فيھا الشروط المنصوص عليھا
في االنظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
 -٢األموال المخصصة للمساھمات في الشركات إذا توافرت فيھا
الشروط المنصوص عنھا في "المادة الثامنة مكرر" من القرار
األساسي رقم  ٦١١٦تاريخ «.١٩٩٦/٣/٧
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-٨»المادة الثامنة :يقبل ضمن االموال الخاصة المساندة للمصرف %٥٠ ،من ربح التحسين
الناتج عن اعادة تخمين موجودات المصرف العقارية )االراضي واألبنية(
المملوكة منه بكامل اسھمھا والموجودات العقارية المملوكة بكامل اسھمھا من
الشركات العقارية التي يُساھم فيھا ھذا المصرف ما عدا العقارات الممتلكة
تطبيقا للمادة  ١٥٤من قانون النقد والتسليف ضمن الشروط المتالزمة التالية :
 -١ان يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان على نفقة المصرف المعني من
صحة عملية اعادة التخمين ويوافق عليھا.
 -٢ان تزاد االموال الخاصة بصورة متكاملة ومتزامنة وفقا لما يلي :
أ  -اضافة  %٥٠كحد اقصى ،من ربح التحسين الى االموال الخاصة
المساندة،
ب -وزيادة رأس المال نقدا بمبلغ يوازي على األقل الجزء من قيمة ربح
التحسين المشار اليه في الفقرة )أ( من البند ) (٢ھذا.
 –٣ان تتم عملية اعادة التخمين وزيادة االموال الخاصة خالل فترة تنتھي في
«.٢٠١٨/١٢/٣١
ثانيا ً :نسب المالءة لدى المصارف العاملة في لبنان
»المادة التاسعة :لغاية تطبيق أحكام القسم "ثاني ا ً" من ھذا القرار ،يقصد بالعبارات التالية
المعاني الواردة أمام ك ّل منھا:
" -١نسب المالءة":
 نسبة حقوق َح َملة األسھم العادية إلى مجموع الموجودات المرجّ حة. نسبة األموال الخاصة األساسية إلى مجموع الموجودات المرجّ حة. نسبة األموال الخاصة اإلجمالية إلى مجموع الموجودات المرجّ حة." -٢التعديالت النظامية" ) :(Regulatory Adjustmentsمجموع التنزيالت
و/أو اإلضافات على األموال الخاصة المتوفرة للوصول إلى األموال
الخاصة التي تدخل في إحتساب نسب المالءة.
" -٣حقوق َح َملة األسھم العادية" ): (Common Equity Tier 1
كما ھي مح ّددة في الملحق رقم ) (١المرفق بھذا القرار.
" -٤األموال الخاصة األساسية" ): (Tier 1 Capital
كما ھي مح ّددة في الملحق رقم ) (٢المرفق بھذا القرار.
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-٩" -٥األموال الخاصة اإلجمالية" ): (Total Capital
كما ھي مح ّددة في الملحق رقم ) (٣المرفق بھذا القرار.
" -٦الموجودات المرجّ حة" ):(Risk Weighted Assets
مجموع الموجودات داخل الميزانية وبنود خارج الميزانية المرجّ حة
بأوزان مخاطر اإلئتمان كما ھي محددة في الملحق رقم ) (٤المرفق
ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل المحتسبة وفقا ً للمناھج المحددة
في القرار األساسي رقم  ٩٣٠٢تاريخ .٢٠٠٦/٤/١
" -٧المؤونات العامة" ):(General Provisions
المؤونات التي يقوم المصرف بتكوينھا مقابل إمكانية حدوث خسائر
مستقبلية على ديون أو أصول لم تشھد بعد أي مؤ ّشر من مؤشرات التد ّني
في قيمتھا و/أو في التد ّفقات النقدية الناتجة عنھا.
ال يدخل ضمن تعريف ھذه المؤونات ،المؤونات المخصّصة مقابل أي
تدنّ في قيمة األصل ) (Specific Provisionsأو في مجموعة األصول
المعرضة لمخاطر مشتركة ) (Collective Provisionsبعد إجراء
اختبارات التدني على ھذه األصول وفق المعايير الدولية للتقارير المالية
).(IFRS
" -٨المساھمات المتبادلة" ):(Reciprocal Cross Holdings

المساھمات ،المباشرة أو غير المباشرة ،التي يقوم بھا المصرف في أي
من األدوات الرأسمالية )بما فيھا األسھم العادية واألسھم التفضيلية(
الصادرة عن مصرف آخر )أو أكثر( مقابل قيام ھذا األخير بالمساھمة
في أي من األدوات الرأسمالية الصادرة عن المصرف األوّ ل وذلك
بموجب اتفاق مسبق صريح أو ضمني«.
»المادة العاشرة :على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب المالءة باالضافة
الى "احتياطي الحفاظ على األموال الخاصة"
) (Capital Conservation Bufferالمشار اليه ادناه ،تدريجياً ،لتصل في نھاية
العام  ٢٠١٥الى النسب المحددة في الملحق رقم ) (٥المرفق ربطا ً«.
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-١٠»المادة الحادية عشرة -١:يكوّ ن "احتياطي الحفاظ على األموال الخاصة"
) (Capital Conservation Bufferمن بين العناصر المقبولة ضمـن
فئة حقوق حملة األسھم العادية على ان يـبلغ  %٢,٥من الموجـودات
المرجّ حة وذلك وفقا ً للملحق رقم ) (٥المرفق ربطا ً.
 -٢في حال تعذر على أي مصرف ،في أي وقت ،اإللتزام
بأحكام ھذه المادة ،يتوجّ ب عليه اإلستحصال على موافقة
من المجلس المركزي لمصرف لبنان للسمـاح له بتكوين النقص
في "إحتياطي الحفاظ على األموال الخاصة" خالل مھلة زمنية
مح ّددة ،وفقا ً لخطة عمل لتعزيز ھذه األموال الخاصة ،يقدمھا
المصـرف المعنـي الى حاكم مصرف لبنان.
 -٣يعود للمجلس المركزي الموافقة على احتساب ،ضمن
"احتياطي الحفاظ على االموال الخاصة"
) ،(Capital Conservation Bufferاالدوات الرأسمالية التي قد
ال تتوفر فيھا آنيا ً الخصائص المطلوبة«.
»المادة الثانية عشرة :على المصارف المعنية الحصول على موافقة مسبقة
من المجلس المركزي لمصرف لبنان بغية اإلستفادة من احتساب
"المؤونات العامة" ضمن األموال الخاصة المساندة ،على أن ال تزيد
المـؤونـات المقبـولة في األموال الخاصة المساندة في مطـلق األحوال
عن نسبة  %١,٢٥من قيمة الموجودات المرجّ حة بأوزان مخاطر
اإلئتمان المعتمدة في إحتساب نسب المالءة«.
»المادة الثالثة عشرة :على المصارف العاملة في لبنان التصريح الى لجنة الرقابة
على المصارف والى مديرية االحصاءات واالبحاث االقتصادية
لدى مصرف لبنان ،عن نسب المالءة لديھا على أساس فروع لبنان
أو فروع لبنـان والخارج أو على اسـاس مج ّمع ،حيث ينطبق
أعلى مستوى تجميع ،بحسب الميزانيـة الموقوفة في آخر شھر حزيران
وآخر شھر كانون االول من كل سنة«.
»المادة الرابعة عشرة :يمكن لفروع المصارف األجنبية العاملة في لبنان التي يتعذر عليھا
االلتزام بأحكام المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من ھذا القرار
مراجعة المجلس المركزي لمصرف لبنان بھذا الشأن«.
»المادة الخامسة عشرة :تقوم لجنة الرقابة على المصارف بإصدار التعليمات التطبيقية
لھذا القرار«.

»المادة السادسة عشرة :يعمل بھذا القرار فور صدوره على أن تبقى سارية جميع موافقات
المجلس المركزي الصادرة قبل تاريخ  ٢٠١٤/٣/٥والمتعلقة
باألدوات الرأسمالية المقبولة في اي فئة من فئات األموال الخاصة
وبنسب المالءة لدى المصارف العاملة في لبنان«.
»المادة السابعة عشرة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية«.

المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٦آذار ٢٠١٤
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
 .٦االموال المخصصة للمساھمات في الشركات وفقا ً ألحكام المادة السابعة من ھذا القرار
 .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 المدوّ رة ونتيجة الدورة المالية وحساب األعباء واإليرادات
 .٩اإلحتياطات المرتبطة بعناصر الدخل الشامل األخرى
) (Accumulated Other Comprehensive Incomeبما فيھا:
 الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الموجودات العقارية أو أي من األصول الثابتةاألخرى
 صافي األرباح أو الخسائر غير المحققة على األدوات المالية المصنفة بالقيمة العادلةمقابل عناصر الدخل الشامل األخرى.
(Cumulative Change in the Fair Value of Financial Instruments Classified as
)Fair Value Through OCI

-

.١٠

فروقات

التقييم

المتراكمة

من

تحويل

أصول

مالية

بالعمالت

األجنبية

)(Foreign Currency Translation Adjustment
 احتياطي إعادة تقييم أدوات التحوّ ط)(Cash Flow Hedge Reserves
 احتياطي التغيّرات في مخاطر االئتمان الخاصة)(Own Credit Risk
االحتياطات األخرى المرتبطة بعناصر الدخل الشامل األخرى.
حصة حقوق األقلية ) (Minority Interestالمقبولة ضمن حقوق َح َملة األسھم العادية.
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-٢.١١

"التعديالت النظامية" ) (Regulatory Adjustmentsالتي تشمل التنزيالت التالية:
 نتيجة الدورة المالية في حال كانت إيجابية وحساب األعباء واإليرادات في حال كانإيجابيا ً
 مجمل األرباح غير المحققة على األدوات المالية المصنفة مقابل عناصر الدخل الشاملاألخرى
(Positive 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 الثابتةاألخرى
 االحتياطي السلبي أو اإليجابي الناجم عن إعادة تقييم أدوات التحوّ ط)(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 المتوجّ ب تكوينه مقابلھذه العقارات والمساھمات
 االحتياطي الخاص مقابل الديون المشكوك بتحصيلھا والرديئة والتي لم يتم تسويتھابحسب القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨والنقص في االحتياطي
المتوجّ ب تكوينه مقابل ھذه الديون
 األسھم العادية والسندات ذات العالقة باألموال الخاصة المعاد شراؤھا بطريقة مباشرةأو غير مباشرة
 الشھرة ) (Goodwillوصافي األصول الثابتة غير الماديّة )(Other Intangible Assets النقص في المؤونات المطلوبة التجاوز على أحكام المادتين  ١٥٢أو  ١٥٣من قانون النقد والتسليف )أيھما أكبر( مجموع المساھمات )أسھم عادية وما يرتبط بھا من مق ّدمات نقدية وأدوات رأسماليةأخرى 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 :٢
األموال الخاصة األساسية )(Tier 1 Capital
تتألف األموال الخاصة األساسية من العناصر التالية:
• حقوق َح َملة األسھم العادية كما ھي مح ّددة في الملحق رقم ) (١المرفق بھذا القرار.
• األموال الخاصة األساسية اإلضافية ) (Additional Tier 1 Capitalوھي تتألف من العناصر التالية:
 القيمة اإلسمية لألسھم التفضيلية ولألدوات الرأسمالية األخرى التي تتوفر فيھا شروط
العناصر المقبولة ضمن األموال الخاصة األساسية اإلضافية
 عالوة إصدار األسھم التفضيلية واألدوات الرأسمالية األخرى التي تتوفر فيھا شروط
العناصر المقبولة ضمن األموال الخاصة األساسية اإلضافية
 المق ّدمات النقدية المخصصة لرأس المال التي تدفع عليھا فوائد
 حصة حقوق األقلية ) (Minority Interestالمقبولة ضمن األموال الخاصة األساسية
اإلضافية ).(Additional Tier 1
 "التعديالت النظامية" ) (Regulatory Adjustmentsالتي تشمل التنزيالت التالية:
 مجموع المساھمات واألدوات الرأسمالية األخرى في المصارف والمؤسسات الماليةوشركات التأمين  ،والتي تتوفر فيھا شروط العناصر المقبولة ضمن األموال الخاصة
األساسية اإلضافية والقابلة للتنزيل من األموال الخاصة األساسية اإلضافية
" -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 لبنانوالمقبولة في األموال الخاصة المساندة
 نسبة  %٥٠من فروقات التقييم االيجابية المتراكمة من تحويل أصول ماليةبالعمالت األجنبية
 نسبة  %٥٠من مجمل ) (Grossاألرباح غير المحققة على األدوات الماليةالمص ّنفة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى
 "مؤونات عامة" ) (General Provisionsوفقا ً لما ھو مشار إليه في المادة الثانيةعشرة من ھذا القرار
 -٢التنزيالت التالية:
 المبلغ الذي تم إستھالكه من قروض الدعم المرؤوسة وناتج إصدارات سندات الدينالمرؤوسة
 المبلغ الذي تم إستھالكه من األسھم التفضيلية المصدرة لم ّدة مح ّددة واألدواتالرأسمالية األخرى التي تتوفر فيھا شروط قبول ضمن األموال الخاصة المساندة
 مجموع المساھمات وقروض الدعم المرؤوسة وناتج إصدارات سندات الدينالمرؤوسة واألدوات 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 ٤
أوزان مخاطر االئتمان:

أوزان المخاطر

بنود الموجودات
أوالً -محفظة التوظيفات السيادية:
 .١محفظة التوظيفات لدى مصرف لبنان )بما فيھا شھادات اإليداع(:
•

التوظيفات لدى مصرف لبنان )بما فيھا شھادات اإليداع( بالعملة اللبنانية

 %صفر

•

التوظيفات لدى مصرف لبنان )بما فيھا شھادات اإليداع( بالعملة األجنبية

٥٠%

 .٢محفظة التوظيفات لدى المصارف المركزية األخرى:
 %صفر

•

)(AAA to AA-

•

)(A+ to A-

%٢٠

•

)(BBB+ to BBB-

%٥٠

•

)(BB+ to B-

%١٠٠

•

)(Below B-
غير مص ّنف

•

%١٥٠
%١٠٠

 .٣محفظة التوظيفات في السندات الحكومية للدولة اللبنانية
•

التوظيفات في سندات الخزينة بالعملة اللبنانية

صفر %

•

التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالعملة األجنبية

%١٠٠

 .٤محفظة التوظيفات في سندات حكومية أخرى:
•

)(AAA to AA-

•

)(A+ to A-

صفر %
%٢٠

•

)(BBB+ to BBB-

%٥٠

•

)(BB+ to B-

%١٠٠

•

)(Below B-

%١٥٠

•

غير مص ّنف

%١٠٠

ثانيا ً -محفظة التوظيفات لدى المصارف:
 .١محفظة التوظيفات لدى المصارف )الطويلة األجل(:
١

•

)(AAA to AA-

%٢٠

•

)(A+ to A-

%٥٠

•

)(BBB+ to BBB-

%٥٠

•

)(BB+ to B-

%١٠٠

•

)(Below B-

%١٥٠

التوظيفات بالعملة اللبنانية لدى المصارف المقيمة المص ّنفة وغير المص ّنفة

%٥٠

التوظيفات بالعملة األجنبية لدى المصارف المقيمة غير المص ّنفة

%١٠٠

التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المص ّنفة

%٥٠

التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المص ّنفة الموجودة في دول ذات
تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل %١٠٠
التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المص ّنفة الموجودة في دول ذات
تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل %١٥٠

%١٠٠
%١٥٠

 .٢محفظة التوظيفات لدى المصارف )القصيرة األجل(:
•

)(AAA to AA-

%٢٠

•

)(A+ to A-

%٢٠

•

)(BBB+ to BBB-

%٢٠

•

)(BB+ to B-

%٥٠

•

)(Below B-

%١٥٠

التوظيفات بالعملة اللبنانية لدى المصارف المقيمة المص ّنفة وغير المص ّنفة

%٢٠

التوظيفات بالعملة األجنبية لدى المصارف المقيمة غير المص ّنفة

%١٠٠

التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المص ّنفة

%٢٠

التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المص ّنفة الموجودة في دول ذات
تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل %٥٠
التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المص ّنفة الموجودة في دول ذات
تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل %١٠٠
التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة غير المص ّنفة الموجودة في دول ذات
تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل %١٥٠
ثالثا ً -محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام:

%٥٠
%١٠٠
%١٥٠

 .١محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل التوظيفات السيادية(
•

مؤسسات القطاع العام في لبنان )بالعملة اللبنانية( وفي دول مصنفة
)(AAA to AA-

٢

صفر %

•

مؤسسات القطاع العام في دول مص ّنفة )(A+ to A-

%٢٠

•

مؤسسات القطاع العام في دول مص ّنفة )(BBB+ to BBB-

%٥٠

•

مؤسسات القطاع العام في دول مص ّنفة )(BB+ to B-

%١٠٠

•

مؤسسات القطاع العام في دول مص ّنفة )(Below B-
مؤسسات القطاع العام في دول غير مص ّنفة

%١٥٠
%١٠٠

•

مؤسسات القطاع العام في لبنان )بالعملة األجنبية(

%١٠٠

•

 .٢محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل محفظة قروض الشركات(:
•

)(AAA to AA-

%٢٠

•

)(A+ to A-

%٥٠

•

)(BBB+ to BB-

%١٠٠

•

)(Below BB-

%١٥٠

•

غير مص ّنف مقيم

%١٠٠

•

غير مص ّنف غير مقيم
غير مص ّنف غير مقيم في دول ذات تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل
%١٥٠

%١٠٠

•

%١٥٠

رابعا ً -محفظة قروض الشركات:
•

)(AAA to AA-

%٢٠

•

)(A+ to A-

%٥٠

•

)(BBB+ to BB-

%١٠٠

•

)(Below BB-

%١٥٠

•

غير مص ّنف مقيم

%١٠٠

•

غير مص ّنف غير مقيم

%١٠٠

•

غير مص ّنف غير مقيم في دول ذات تصنيف سيادي يوازي نسبة تثقيل
%١٥٠

%١٥٠

خامسا ً -محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم:
 .١قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم )المقبولة ضمن محفظة قروض
التجزئة النظامية ) (Regulatory Retail Portfolioوفق الشروط المذكورة في
القرار األساسي رقم  ٩٧٩٤تاريخ (٢٠٠٧/١٢/ ١٤

%٧٥

 .٢قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم األخرى

%١٠٠

سادسا ً -محفظة قروض التجزئة:
 .١قروض التجزئة )المقبولة ضمن محفظة قروض التجزئة النظامية
) (Regulatory Retail Portfolioوفق الشروط المذكورة في القرار األساسي
رقم  ٩٧٩٤تاريخ (٢٠٠٧/١٢/ ١٤
٣

%٧٥

 .٢قروض التجزئة األخرى

%١٠٠

سابعا ً -محفظة القروض السكنية
ثامنا ً -محفظة القروض المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تجارية
)(Claims Secured by Commercial Real Estate

%٣٥
%١٠٠

تاسعا ً -محفظة التوظيفات في األوراق المالية الناتجة عن عمليات تسنيد(Securitisation) :
•

)(AAA to AA-

%٢٠

•

)(A+ to A-

%٥٠

•

التوظيفات في األوراق المالية غير المص ّنفة الناتجة عن عمليات تسنيد
لصالح عمالء في لبنان )والموافق على نسبة تثقيلھا من قبل مصرف لبنان(

%٧٥

•

)(BBB+ to BBB-

%١٠٠

•

التوظيفات في األوراق المالية غير المص ّنفة الناتجة عن عمليات تسنيد
لصالح عمالء في لبنان )والموافق على نسبة تثقيلھا من قبل مصرف لبنان(

%١٠٠

•

)(BB+ to BB-

%٣٥٠

•

التوظيفات في األوراق المالية المص ّنفة ) B+وما دون( وغير المص ّنفة
الناتجة عن عمليات التسنيد

%١٢٥٠

ّ
المتعثرة:
عاشراً -محفظة القروض
 .١القروض المتعثرة ) ّ
مغطاة بالكامل بضمانات غير معترف بھا في اتفاقية بازل
 (٢والمغطاة بنسبة مؤونات ال تقل عن  %١٥من قيمة القرض
ّ
المتعثرة )غير القروض السكنية( المغطاة بنسبة مؤونة تقل عن %٢٠
 .٢القروض
من قيمة القرض
ّ
المتعثرة )غير القروض السكنية( المغطاة بنسبة مؤونة تتراوح بين
 .٣القروض
 %٢٠و %٥٠من قيمة القرض
ّ
المتعثرة )غير القروض السكنية( المغطاة بنسبة مؤونة ال تقل عن
 .٤القروض
 %٥٠من قيمة القرض
ّ
المتعثرة المغطاة بنسبة مؤونة تقل عن  %٢٠من قيمة
 .٥القروض السكنية
القرض
ّ
المتعثرة المغطاة بنسبة مؤونة ال تقل عن  %٢٠من قيمة
 .٦القروض السكنية
القرض
حادي عشر -الموجودات األخرى:

%١٠٠
%١٥٠
%١٠٠
%٥٠
%١٠٠
%٥٠

 .١الصندوق

صفر%

 .٢شيكات مشتراة

%٢٠

 .٣موجودات عقود إيجار تمويلي غير منفذة أو مرتجعة

%١٠٠

 .٤موجودات مختلفة )معادن ثمينة وطوابع(

صفر%

 .٥حسابات االرتباط والتسوية

صفر%

 .٦المركز والفروع في لبنان

%٥٠

 .٧إيرادات أخرى للقبض

%٥٠
٤

 .٨األصول المالية ذات الطابع اإللزامي

صفر%

 .٩سندات مشاركة مستثناة من التنزيل من األموال الخاصة )قطاع مالي(

%١٠٠

 .١٠سندات مشاركة )قطاع غير مالي(
 .١١أسھم وحصص مص ّنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى
) (Other Comprehensive Incomeمستثناة من التنزيل من األموال
الخاصة )قطاع مالي(
ّ
 .١٢أسھم وحصص مصنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر الدخل الشامل األخرى
)) (Other Comprehensive Incomeقطاع غير مالي(
 .١٣مساھمات )أسھم عادية ") ("Commonمص ّنفة بالقيمة العادلة مقابل عناصر
الدخل الشامل األخرى( في مصارف وشركات تأمين ومؤسسات مالية غير
مرتبطة مستثناة من التنزيل من األموال الخاصة والتي تزيد مساھمة المصرف
في رأسمال كل منھا عن نسبة %١٠
 .١٤قروض دعم مرؤوسة وسندات دين مرؤوسة مستثناة من التنزيل من األموال
الخاصة )قطاع مالي(
 .١٥قروض دعم مرؤوسة وسندات دين مرؤوسة )قطاع غير مالي(
 .١٦تسليفات طويلة األجل مرتبطة بمشاركات مستثناة من التنزيل من األموال
الخاصة )قطاع مالي(
 .١٧تسليفات طويلة األجل مرتبطة بمشاركات )قطاع غير مالي(
 .١٨العقارات والمساھمات وحصص الشراكة المأخوذة إستيفا ًء لدين )بعد تنزيل
اإلحتياطات المكوّ نة(
 .١٩صافي األصول الثابتة المادية

%١٠٠

%١٠٠

 .٢٠فروقات إعادة تخمين غير مقبولة في األموال الخاصة المساندة

صفر%

 .٢١موجودات أخرى مختلفة

%١٠٠

٥

%١٠٠
%١٠٠

%٢٥٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠
%١٠٠

نسبة التحويل
(Credit Conversion
)Factor

بنود خارج الميزانية

أوالً -اإللتزامات )األرصدة غير المستعملة للتسھيالت داخل الميزانية(:
 .١إلتزامات تاريخ إستحقاقھا األصلي لغاية سنة

%٢٠

 .٢إلتزامات تاريخ إستحقاقھا األصلي أكثر من سنة

%٥٠

ثانيا ً -اإلستبدال المباشر لإلئتمان ):(Direct credit substitutes
 .١سندات محسومة ومظھّرة من قبلنا

%١٠٠

 .٢كفاالت مصرفية بما فيھا Standby L/C

%١٠٠

 .٣عقود تبادل تعثر إئتماني )(Credit Default Swap

%١٠٠
 :شروط محدّدة إلتزامات مع ّلق تنفيذھا على تحقق ثالثا ً-
)(Transaction-related contingent items

 .١كفاالت حسن التنفيذ )(Performance bonds

%٥٠

 .٢كفاالت اإلشتراك في مناقصات )(Bid bonds

%٥٠

 .٣كفاالت دفع مسبق )(Advance payment guarantees

%٥٠

) .٤(Warrantiesتعھّدات أخرى

%٥٠

رابعا ً -اإلعتمادات المستندية:
 .١اإلعتمادات المستندية المضمونة بالبضائع

%٢٠

 .٢اإلعتمادات المستندية غير المضمونة بالبضائع

%٥٠

خامسا ً -موجودات أخرى خارج الميزانية

%١٠٠

٦

معامل إضافي
)(Add-on Factor

عقود المشتقات المالية
)(Financial Derivatives
عقود الفوائد(Interest rate contracts ) :
فترة اإلستحقاق األساسية ) :(Original maturityسنة أو أقل

%١

فترة اإلستحقاق األساسية :أكثر من سنة

%٢

عقود العمالت وعمليات على أدوات أخرى (Exchange rate contracts and Gold) :
فترة اإلستحقاق األساسية :سنة أو أقل

%٤

فترة اإلستحقاق األساسية :أكثر من سنة

%٨

٧

ﻤﻠﺤق رﻗم :٥
اﻝﺠدول اﻝزﻤﻨﻲ ﻝﻠﺘﻘﻴد ﺒﺎﻝﺤدود اﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻨﺴب اﻝﻤﻼءة ﻤﻀﺎﻓﺎً إﻝﻴﻬﺎ إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ:
اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل

٢٠١٢/١٢/٣١

ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻘوق َﺤ َﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ/ﻤﺠﻤوع
اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤرّﺠﺤﺔ

(*) %٥

٢٠١٣/١٢/٣١

) %٢ + %٥إحتياطي الحفاظ على األموال
(*) %٦

(Common Equity Tier 1 Ratio
ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ /ﻤﺠﻤوع
اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤرّﺠﺤﺔ

(*) %٨

(*) %٨,٥

)(Tier 1 Ratio
ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ /ﻤﺠﻤوع
اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤرّﺠﺤﺔ
)(Total Capital Ratio

٢٠١٤/١٢/٣١

(*) %١٠

(*) %١٠,٥

الخاصة( = %٧

) %٢ + %٧,٥إحتياطي الحفاظ على األموال
الخاصة( = %٩,٥

) %٢ + %٩,٥إحتياطي الحفاظ على األموال
الخاصة( = %١١,٥

٢٠١٥/١٢/٣١
) %٢,٥ + %٥,٥إحتياطي الحفاظ على األموال
الخاصة( = %٨
) %٢,٥ + %٧,٥إحتياطي الحفاظ على األموال
الخاصة( = %١٠

) %٢,٥ + %٩,٥إحتياطي الحفاظ على األموال
الخاصة( = %١٢

)*( ﺘﺘﻀﻤن إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ األموال الخاصة ) (Capital Conservation Bufferﻋﻠﻰ ان ﻴﺒﻠﻎ  %٢,٥ﻤن اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤرّﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم .٢٠١٥

