تعميم وسيط رقم ٤٣٦
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٣٤٨تاريخ  ٢٠١٦/٩/٣٠المتعلق بتعديل الق-رار
األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ) ١٩٩٨/٣/٢٥االط-ار التنظيم-ي لكفاي-ة رس-اميل المص-ارف العامل-ة
في لبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٤٤
بيروت ،في  ٣٠ايلول ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٣٤٨
تعديل القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،السيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٧٥منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥وتعديالته المتعلق باالطار 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  ٢٨ايلول ،٢٠١٦
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يلغى نص المادة العاشرة م-ن الق-رار االساس-ي رق-م  ٦٩٣٩ت-اريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
ويستبدل بالنص التالي:
»على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنس-ب الم-الءة باالض-افة ال-ى "احتي-اطي
الحف----اظ عل----ى األم----وال الخاص----ة" )(Capital Conservation Buffer
المش--ار الي--ه ادن--اه ،بحي--ث تص--ل ف--ي نھاي--ة الع--ام  ٢٠١٨ال--ى النس--ب المح--ددة
في الملحق رقم ) (٥المرفق ربطا ً«.
المادة الثانية:

يلغ----ى ن----ص البن----د ) (١م----ن الم----ادة  ١١م----ن الق----رار االساس----ي رق----م ٦٩٣٩
تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بالنص التالي:
» -١يكّ ------------ون "احتي------------اطي الحف------------اظ عل------------ى األم------------وال الخاص------------ة"
) (Capital Conservation Bufferم-ن ب-ين العناص-ر المقبول-ة ضم-ـن
فئ--ة حق--وق حمل--ة األس--ھم العادي--ة عل--ى ان ي--ـبلغ  %٤،٥م--ن الموج--ـودات
المرجّحة وذلك وفقا ً للملحق رقم ) (٥المرفق ربطاً« .

المادة الثالثة:

يلغ-----ى ن-----ص الملح-----ق رق-----م ) (٥المرف-----ق ب-----القرار االساس-----ي رق-----م ٦٩٣٩
تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بالنص الجديد المرفق.

المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٣٠ايلول ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ملحق رقم :٥
الجدول الزمني للتقيد بالحدود الدنيا لنسب المالءة مضافاً إليھا إحتياطي الحفاظ على األموال الخاصة:

اﻝﺘﻔﺎﺼﻴل

٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١

اﻝﻤرﺠﺤﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻘوق َﺤ َﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ/ﻤﺠﻤوع اﻝﻤوﺠودات
ّ
)(Common Equity Tier 1 Ratio

(*) %٨,٥

(*) %٩

(*) %١١

(*) %١٢

(*) %١٤

(*) %١٤,٥

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

٢٠١٨/١٢/٣١
) %٤,٥ + %٥,٥إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ( = %١٠
) %٤,٥ + %٨,٥إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ( = %١٣
) %٤,٥ + %١٠,٥إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ( = %١٥

)*( ﺘﺘﻀـﻤن إﺤﺘﻴــﺎطﻲ اﻝﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ األم--وال الخاص--ة ) (Capital Conservation Bufferﻋﻠــﻰ ان ﻴﺒﻠــﻎ %٤٫٥
ﻤن اﻝﻤوﺠودات اﻝﻤرّﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻌﺎم .٢٠١٨

