تعميم وسيط رقم ٣٨٣
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربط ا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١١٩١٧تاريخ  ٢٠١٤/١٢/٢٤المتعلق بتعديل القرار
األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ) ٢٠٠١/٢/٢١عمليات التسليف والتوظيف والمساھمة والمشاركة( المرفق
بالتعميم االساسي رقم .٨١
بيروت  ،في  ٢٤كانون األول ٢٠١٤
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١١٩١٧
تعديل القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١
)عمليات التسليف والتوظيف والمساھمة والمشاركة(
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ال سيما المادتين  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 ، ٢٠١٤/١٢/١٠
يـقـَـرّ ر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يلغى نص »المادة الثانية مكرر« من القرار األساسي رقم  ٧٧٧٦تاريخ ٢٠٠١/٢/٢١
ويستبدل بالنص التالي:
» على المصارف والمؤسّسات الماليّة العاملة في لبنان التقيد بما يلي :
 -١إجراء إختبارات تد ّني ) (Impairment Testsدورية وفقا ً لمتطلّبات المعايير
المحاسبيّة الدول ّية والتوجيھات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في ھذا
الخصوص على محفظة القروض والتسليفات المنتجة للفوائد باستثناء محفظة "قروض
التجزئة" التي تخضع للمادة الثالثة مكرر من ھذا القرار وتكوين المؤونات اإلجمالية
الالزمة بنا ًء على نتائج ھذه االختبارات.
ً
 -٢عدم تحرير المؤونات اإلجمالية ) (Collective Provisionsالمكوّ نة سابقا على
المحفظة المشار اليھا في البند ) (١من ھذه المادة.
 -٣تكوين احتياطي عام محتسب على أساس المحفظة المشار إليھا أعاله على أال يقل
رصيد االحتياطي عن نسبة  %٠،٢٥من قيمة المحفظة في العام  ،٢٠١٤و%٠،٥٠
في العام  ٢٠١٥و %١في العام  ٢٠١٦و %١،٥في العام  .٢٠١٧يقتطع ھذا
االحتياطي من األرباح الصافية ويحتسب ضمن األموال الخاصة األساسية
).(Tier One Capital
تعفى من تكوين ھذا االحتياطي العام المصارف والمؤسسات المالية التي يكون رصيد
المؤونات اإلجمالية ) (Collective Provisionsالمكوّ ن لديھا على محفظة القروض
المشار اليھا أعاله ال يق ّل عن  %٠،٢٥في نھاية عام  ٢٠١٤و %٠،٥٠في نھاية عام
 ٢٠١٥و %١في نھاية عام  ٢٠١٦و %١،٥في نھاية عام « .٢٠١٧
../..

-٢المادة الثانية :يلغى نص البند ) (٤من المقطع "ثانيا ً" من »المادة الثالثة مكرر« من القرار األساسي
رقم  ٧٧٧٦تاريخ  ٢٠٠١/٢/٢١ويستبدل بالنص التالي:
» -٤تكوين مؤونات إجمال ّية ) (Collective Provisionsعلى محفظة "قروض
التجزئة" ،التي لم تشھد ت ّ
أخراً في السداد يزيد عن  ٣٠يوماً ،وذلك بنا ًء على
ّ
ً
إختبارات التد ّني ) (Impairment Testsالواجب إجراؤھا وفقا لمتطلبات المعايير
المحاسبيّة الدول ّية والتوجيھات الصادرة عن لجنة الرقابة على المصارف في ھذا
الخصوص ،على أن ال يق ّل رصيد ھذه المؤونات عن  %٠،٢٥من قيمة المحفظة في
نھاية عام  ٢٠١٤و %٠،٥٠في نھاية عام  ٢٠١٥و %١في نھاية عام ٢٠١٦
و %١،٥في نھاية عام  ٢٠١٧وعلى أن ال يت ّم تحرير أي فائض في المؤونات
اإلجمالية المكوّ نة سابقا ً.
بغية احتساب ھذه المؤونات تستثنى من محفظة "قروض التجزئة" القروض السكنية
وقروض الطالب وقروض التعليم«.
المادة الثالثةُ :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعةُ :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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