تعميم وسيط رقم ٥٢٧
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣١٠٥تاريخ  ٢٠١٩/٩/١٨المتعلق بتعديل القرار األساسي
رقم  ٦٩٣٩تاريخ ) ١٩٩٨/٣/٢٥االطار التنظيمي لكفاي2ة رس2اميل المص2ارف العامل2ة ف2ي لبن2ان( المرف2ق
بالتعميم االساسي رقم .٤٤
بيروت ،في  ١٨ايلول ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣١٠٥
تعديل القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،السيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٧٥منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رق2م  ٦٩٣٩ت2اريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥وتعديالت2ه المتعل2ق باالط2ار التنظيم2ي لكفاي2ة
رساميل المصارف العاملة في لبنان،
ً
وبن22ا ًء عل22ى الص22الحيات الت22ي تع22ود للح22اكم بغي22ة ت22أمين عم22ل مص22رف لبن22ان اس22تنادا ال22ى مب22دأ اس22تمرارية
المرفق العام،
يـقـرر مـا يـأتـي:
الم222ادة االول222ى :يلغ222ى ن222ص البن222د ) (٢م222ن "الم222ادة الحادي222ة عش222رة" م222ن الق222رار االساس222ي رق222م ٦٩٣٩
تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بالنص التالي:
» -٢في حال تعذر على أي مصرف ،في أي وقت ،اإللتزام بأحكام البند ) (١من ھ2ذه الم2ادة،
يتوجّ222ب علي222ه اإلستحص222ال عل222ى موافق222ة م222ن المجل222س المرك222زي لمص222رف لبن222ان
للسمـاح له:
أ -بتكوين النقص في "إحتياطي الحفاظ على األموال الخاصة" خالل مھلة حدھا
االقصى  ٣سنوات ،وفقا ً لخطة عمل لتعزيز ھذه األموال الخاصة ،يقدمھا المصـرف
المعنـي.
ب -بتوزيع أنصبة أرباح شرط ان ال تتدنى أي من نسب المالءة لديه عن:
  %٧على مستوى نسبة حقوق حملة األسھم العادية.  %١٠على مستوى نسبة األموال الخاصة األساسية.  %١٢على مستوى نسبة األموال الخاصة اإلجماليةالمادة الثانية :يلغى نص كل من الملحق رقم ) (٤والملحق رقم ) (٦المرفقين بالقرار االساسي رقم ٦٩٣٩
تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل كل منھما بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٨ايلول ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

ﻤﻠﺤق رﻗم ٤
أوزان ﻤﺨﺎطر اﻻﺌﺘﻤﺎن:

ﺒﻨود اﻝﻤوﺠودات

أوزان اﻝﻤﺨﺎطر

أوﻻً -ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘوظﻴﻔﺎت اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ:
 .١ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن )ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻬﺎدات اﻹﻴداع(:
• اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن )ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻬﺎدات اﻹﻴداع( ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ

 %ﺼﻔر

• اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن )ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻬﺎدات اﻹﻴداع( ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ

٥٠%

 .٢ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤرﻜزﻴﺔ اﻷﺨرى:
• )(AAA to AA-

 %ﺼﻔر

• )(A+ to A-

%٢٠

• )(BBB+ to BBB-

%٥٠

• )(BB+ to B-

%١٠٠

• )(Below B-

%١٥٠

ﻤﺼﻨف
• ﻏﻴر
ّ

%١٠٠

 .٣ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻓﻲ اﻝﺴﻨدات اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ ﻝﻠدوﻝﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ
• اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻓﻲ ﺴﻨدات اﻝﺨزﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ

ﺼﻔر %

• اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻓﻲ ﺴﻨدات اﻝﺨزﻴﻨﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ

%١٥٠

 .٤ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻓﻲ ﺴﻨدات ﺤﻜوﻤﻴﺔ أﺨرى:
• )(AAA to AA-

ﺼﻔر %

• )(A+ to A-

%٢٠

• )(BBB+ to BBB-

%٥٠

• )(BB+ to B-

%١٠٠

• )(Below B-

%١٥٠

ﻤﺼﻨف
• ﻏﻴر
ّ

%١٠٠

ﺜﺎﻨﻴﺎً -ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف:
 .١ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف )اﻝطوﻴﻠﺔ اﻷﺠل(:
• )(AAA to AA-

%٢٠

• )(A+ to A-

%٥٠

• )(BBB+ to BBB-

%٥٠

• )(BB+ to B-

%١٠٠

• )(Below B-

%١٥٠
%٥٠

اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ
اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ وﻏﻴر
اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ
ّ
ّ
اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ
اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴر
ّ

%١٥٠

اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ
اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴر
ّ

%٥٠

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

%١٠٠
%١٥٠

 .٢ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف )اﻝﻘﺼﻴرة اﻷﺠل(:
• )(AAA to AA-

%٢٠

• )(A+ to A-

%٢٠

• )(BBB+ to BBB-

%٢٠

• )(BB+ to B-

%٥٠

• )(Below B-

%١٥٠

%٢٠

اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ
اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ وﻏﻴر
اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ
ّ
ّ
اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ
اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴر
ّ

%١٥٠

اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ
اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴر
ّ

%٢٠

اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ دول ذات ﺘﺼﻨﻴف ﺴﻴﺎدي ﻴوازي ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺜﻘﻴل %٥٠
اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴر
ّ
اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ اﻝﻤوﺠودة ﻓﻲ دول ذات ﺘﺼﻨﻴف ﺴﻴﺎدي ﻴوازي ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺜﻘﻴل %١٠٠
اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف ﻏﻴر اﻝﻤﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴر
ّ

%٥٠
%١٠٠

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

%١٥٠

ﺜﺎﻝﺜﺎً -ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم:
 .١ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻘروض اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم )اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﺜل اﻝﺘوظﻴﻔﺎت اﻝﺴﻴﺎدﻴﺔ(
• ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن )ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ( وﻓﻲ دول ﻤﺼﻨﻔﺔ )(AAA to AA-

ﺼﻔر %

ﻤﺼﻨﻔﺔ )(A+ to A-
• ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻓﻲ دول
ّ

%٢٠

ﻤﺼﻨﻔﺔ )(BBB+ to BBB-
• ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻓﻲ دول
ّ
ﻤﺼﻨﻔﺔ )(BB+ to B-
• ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻓﻲ دول
ّ

%٥٠
%١٠٠

ﻤﺼﻨﻔﺔ )(Below B-
• ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻓﻲ دول
ّ

%١٥٠

ﻤﺼﻨﻔﺔ
• ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻓﻲ دول ﻏﻴر
ّ

%١٠٠

• ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻘطﺎع اﻝﻌﺎم ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن )ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﺔ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ(

%١٥٠

 .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

ﻤﺼﻨف ﻤﻘﻴم
• ﻏﻴر
ّ

%١٥٠

ﻤﺼﻨف ﻏﻴر ﻤﻘﻴم
• ﻏﻴر
ّ
ﻤﺼﻨف ﻏﻴر ﻤﻘﻴم ﻓﻲ دول ذات ﺘﺼﻨﻴف ﺴﻴﺎدي ﻴوازي ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺜﻘﻴل %١٥٠
• ﻏﻴر
ّ

%١٠٠
%١٥٠

راﺒﻌﺎً -ﻤﺤﻔظﺔ ﻗروض اﻝﺸرﻜﺎت:
• )(AAA to AA-

%٢٠

• )(A+ to A-

%٥٠

• )(BBB+ to BB-

%١٠٠

• )(Below BB-

%١٥٠

ﻤﺼﻨف ﻤﻘﻴم
• ﻏﻴر
ّ

%١٥٠

ﻤﺼﻨف ﻏﻴر ﻤﻘﻴم
• ﻏﻴر
ّ
ﻤﺼﻨف ﻏﻴر ﻤﻘﻴم ﻓﻲ دول ذات ﺘﺼﻨﻴف ﺴﻴﺎدي ﻴوازي ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺜﻘﻴل %١٥٠
• ﻏﻴر
ّ

%١٠٠
%١٥٠

ﺨﺎﻤﺴﺎً -ﻤﺤﻔظﺔ ﻗروض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺤﺠم:
 .١ﻗروض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺤﺠم )اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻀﻤن ﻤﺤﻔظﺔ ﻗروض اﻝﺘﺠزﺌﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ
) (Regulatory Retail Portfolioوﻓق اﻝﺸروط اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻘرار اﻷﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٩٧٩٤ﺘﺎرﻴﺦ (٢٠٠٧/١٢/ ١٤
 .٢ﻗروض اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻐﻴرة واﻝﻤﺘوﺴطﺔ اﻝﺤﺠم اﻷﺨرى

%٧٥
%١٠٠

ﺴﺎدﺴﺎً -ﻤﺤﻔظﺔ ﻗروض اﻝﺘﺠزﺌﺔ:
 .١ﻗـروض اﻝﺘﺠزﺌـﺔ )اﻝﻤﻘﺒوﻝـﺔ ﻀـﻤن ﻤﺤﻔظـﺔ ﻗـروض اﻝﺘﺠزﺌـﺔ اﻝﻨظﺎﻤﻴـﺔ ) (Regulatory Retail Portfolioوﻓـق اﻝﺸـروط
اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﻘرار اﻷﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٩٧٩٤ﺘﺎرﻴﺦ (٢٠٠٧/١٢/١٤

%٧٥

 .٢ﻗروض اﻝﺘﺠزﺌﺔ اﻷﺨرى

%١٠٠

ﺴﺎﺒﻌﺎً -ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ

%٣٥

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

%١٠٠

ﺘﺎﺴﻌﺎً -ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻓﻲ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺴﻨﻴد(Securitisation) :
• )(AAA to AA-

%٢٠

• )(A+ to A-

%٥٠

اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺴﻨﻴد ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻋﻤﻼء ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن )واﻝﻤواﻓق ﻋﻠﻰ
• اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻓﻲ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر
ّ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺜﻘﻴﻠﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن(

%٧٥

• )(BBB+ to BBB-

%١٠٠

اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺴﻨﻴد ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻋﻤﻼء ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن )واﻝﻤواﻓق ﻋﻠﻰ
• اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻓﻲ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر
ّ
ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺜﻘﻴﻠﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن(

%١٠٠

• )(BB+ to BB-

%٣٥٠

اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴﻨﻴد
اﻝﻤﺼﻨﻔﺔ ) B+وﻤﺎ دون( وﻏﻴر
• اﻝﺘوظﻴﻔﺎت ﻓﻲ اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ّ
ّ

%١٢٥٠

ﻋﺎﺸ اًر -ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻘروض اﻝﻤﺘﻌﺜّرة:
 .١اﻝﻘروض اﻝﻤﺘﻌﺜرة )ﻤﻐطّﺎة ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﺒﻀﻤﺎﻨﺎت ﻏﻴر ﻤﻌﺘرف ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﺎزل  (٢واﻝﻤﻐطﺎة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻨـﺎت ﻻ ﺘﻘـل ﻋـن
 %١٥ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض

%١٠٠

 .٢اﻝﻘروض اﻝﻤﺘﻌﺜّرة )ﻏﻴر اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ( اﻝﻤﻐطﺎة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻨﺔ ﺘﻘل ﻋن  %٢٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض

%١٥٠

 .٣اﻝﻘروض اﻝﻤﺘﻌﺜّرة )ﻏﻴر اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ( اﻝﻤﻐطﺎة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻨﺔ ﺘﺘراوح ﺒﻴن  %٢٠و %٥٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض

%١٠٠

 .٤اﻝﻘروض اﻝﻤﺘﻌﺜّرة )ﻏﻴر اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ( اﻝﻤﻐطﺎة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻨﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن  %٥٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض

%٥٠

 .٥اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺜّرة اﻝﻤﻐطﺎة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻨﺔ ﺘﻘل ﻋن  %٢٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض

%١٠٠

 .٦اﻝﻘروض اﻝﺴﻜﻨﻴﺔ اﻝﻤﺘﻌﺜّرة اﻝﻤﻐطﺎة ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻤؤوﻨﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋن  %٢٠ﻤن ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻘرض

%٥٠

ﺤﺎدي ﻋﺸر -اﻝﻤوﺠودات اﻷﺨرى:
 .١اﻝﺼﻨدوق

ﺼﻔر%

 .٢ﺸﻴﻜﺎت ﻤﺸﺘراة

%٢٠

 .٣ﻤوﺠودات ﻋﻘود إﻴﺠﺎر ﺘﻤوﻴﻠﻲ ﻏﻴر ﻤﻨﻔذة أو ﻤرﺘﺠﻌﺔ

%١٠٠

 .٤ﻤوﺠودات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻤﻌﺎدن ﺜﻤﻴﻨﺔ وطواﺒﻊ(

ﺼﻔر%

 .٥ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻻرﺘﺒﺎط واﻝﺘﺴوﻴﺔ

ﺼﻔر%

 .٦اﻝﻤرﻜز واﻝﻔروع ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن

%٥٠

 .٧إﻴرادات أﺨرى ﻝﻠﻘﺒض

%٥٠

 .٨اﻷﺼول اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ذات اﻝطﺎﺒﻊ اﻹﻝزاﻤﻲ

ﺼﻔر%

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

%١٠٠

 .١٠ﺴﻨدات ﻤﺸﺎرﻜﺔ )ﻗطﺎع ﻏﻴر ﻤﺎﻝﻲ(

%١٠٠

 .١١أﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬم وﺤﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻨﻔﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎدﻝ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﻘﺎﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ﻋﻨﺎﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻝ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﺨل اﻝﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻤل اﻷﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
) (Other Comprehensive Incomeﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻤن اﻝﺘﻨزﻴل ﻤن اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ )ﻗطﺎع ﻤﺎﻝﻲ(

%١٠٠

 .١٢أﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻬم وﺤﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص ﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـﻨﻔﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﺎدﻝ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﻘﺎﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ﻋﻨﺎﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻝ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدﺨل اﻝﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻤل اﻷﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى
)) (Other Comprehensive Incomeﻗطﺎع ﻏﻴر ﻤﺎﻝﻲ(

%١٠٠

)ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﻋﻨﺎﺼر اﻝدﺨل اﻝﺸﺎﻤل اﻷﺨـرى( ﻓـﻲ ﻤﺼـﺎرف
 .١٣ﻤﺴﺎﻫﻤﺎت )أﺴﻬم ﻋﺎدﻴﺔ "("Common
ّ
وﺸ ــرﻜﺎت ﺘ ــﺄﻤﻴن وﻤؤﺴﺴ ــﺎت ﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﻏﻴ ــر ﻤرﺘﺒط ــﺔ ﻤﺴ ــﺘﺜﻨﺎة ﻤ ــن اﻝﺘﻨزﻴ ــل ﻤ ــن اﻷﻤـ ـوال اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ واﻝﺘ ــﻲ ﺘزﻴ ــد ﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺔ

%٢٥٠

اﻝﻤﺼرف ﻓﻲ رأﺴﻤﺎل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻋن ﻨﺴﺒﺔ %١٠
 .١٤ﻗروض دﻋم ﻤرؤوﺴﺔ وﺴﻨدات دﻴن ﻤرؤوﺴﺔ ﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻤن اﻝﺘﻨزﻴل ﻤن اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ )ﻗطﺎع ﻤﺎﻝﻲ(

%١٠٠

 .١٥ﻗروض دﻋم ﻤرؤوﺴﺔ وﺴﻨدات دﻴن ﻤرؤوﺴﺔ )ﻗطﺎع ﻏﻴر ﻤﺎﻝﻲ(

%١٠٠

 .١٦ﺘﺴﻠﻴﻔﺎت طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻜﺎت ﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻤن اﻝﺘﻨزﻴل ﻤن اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ )ﻗطﺎع ﻤﺎﻝﻲ(

%١٠٠

 .١٧ﺘﺴﻠﻴﻔﺎت طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻤﺸﺎرﻜﺎت )ﻗطﺎع ﻏﻴر ﻤﺎﻝﻲ(

%١٠٠

اﻝﻤﻜوﻨﺔ(
إﺴﺘﻴﻔﺎء ﻝدﻴن )ﺒﻌد ﺘﻨزﻴل اﻹﺤﺘﻴﺎطﺎت
 .١٨اﻝﻌﻘﺎرات واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت وﺤﺼص اﻝﺸراﻜﺔ اﻝﻤﺄﺨوذة
ً
ّ
 .١٩ﺼﺎﻓﻲ اﻷﺼول اﻝﺜﺎﺒﺘﺔ اﻝﻤﺎدﻴﺔ

%١٠٠
%١٠٠

 .٢٠ﻓروﻗﺎت إﻋﺎدة ﺘﺨﻤﻴن ﻏﻴر ﻤﻘﺒوﻝﺔ ﻓﻲ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﺴﺎﻨدة

ﺼﻔر%

 .٢١ﻤوﺠودات أﺨرى ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

%١٠٠

ﺒﻨود ﺨﺎرج اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ

ﻨﺴﺒﺔ اﻝﺘﺤوﻴل
)(Credit Conversion Factor

أوﻻً -اﻹﻝﺘزاﻤﺎت )اﻷ رﺼدة ﻏﻴر اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘﺴﻬﻴﻼت داﺨل اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ(:
 .١إﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﺎرﻴﺦ إﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻷﺼﻠﻲ ﻝﻐﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ

%٢٠

 .٢إﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﺎرﻴﺦ إﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ اﻷﺼﻠﻲ أﻜﺜر ﻤن ﺴﻨﺔ

%٥٠

ﺜﺎﻨﻴﺎً -اﻹﺴﺘﺒدال اﻝﻤﺒﺎﺸر ﻝﻺﺌﺘﻤﺎن ):(Direct credit substitutes
%١٠٠

 .١ﺴﻨدات ﻤﺤﺴوﻤﺔ وﻤظﻬّرة ﻤن ﻗﺒﻠﻨﺎ
 .٢ﻜﻔﺎﻻت ﻤﺼرﻓﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ Standby L/C

%١٠٠

 .٣ﻋﻘود ﺘﺒﺎدل ﺘﻌﺜر إﺌﺘﻤﺎﻨﻲ )(Credit Default Swap

%١٠٠

ﻤﺤددة(Transaction-related contingent items):
ﺜﺎﻝﺜﺎً -إﻝﺘزاﻤﺎت ﻤﻌﻠّق ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘق ﺸروط ّ
 .١ﻜﻔﺎﻻت ﺤﺴن اﻝﺘﻨﻔﻴذ )(Performance bonds

%٥٠

 .٢ﻜﻔﺎﻻت اﻹﺸﺘراك ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺼﺎت )(Bid bonds

%٥٠

 .٣ﻜﻔﺎﻻت دﻓﻊ ﻤﺴﺒق )(Advance payment guarantees

%٥٠

 .٤ﺘﻌﻬّدات أﺨرى )(Warranties
راﺒﻌﺎً -اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ:

%٥٠

 .١اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺎﻝﺒﻀﺎﺌﻊ

%٢٠

 .٢اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻝﻤﺴﺘﻨدﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﻤﻀﻤوﻨﺔ ﺒﺎﻝﺒﻀﺎﺌﻊ

%٥٠

ﺨﺎﻤﺴﺎً -ﻤوﺠودات أﺨرى ﺨﺎرج اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ

%١٠٠

ﻋﻘود اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ

ﻤﻌﺎﻤل إﻀﺎﻓﻲ

)(Financial Derivatives

)(Add-on Factor

ﻋﻘود اﻝﻔواﺌد(Interest rate contracts ) :
ﻓﺘرة اﻹﺴﺘﺤﻘﺎق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ) :(Original maturityﺴﻨﺔ أو أﻗل

%١

ﻓﺘرة اﻹﺴﺘﺤﻘﺎق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :أﻜﺜر ﻤن ﺴﻨﺔ

%٢

ﻋﻘود اﻝﻌﻤﻼت وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻠﻰ أدوات أﺨرى :
)(Exchange rate contracts and Gold
ﻓﺘرة اﻹﺴﺘﺤﻘﺎق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :ﺴﻨﺔ أو أﻗل

%٤

ﻓﺘرة اﻹﺴﺘﺤﻘﺎق اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ :أﻜﺜر ﻤن ﺴﻨﺔ

%٨

ملحق رقم ٦
جدول بالنسب المطبقة الحتساب الخسائر المتوقعة نظاميا ً
النسب المطبقة
التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية
التوظيفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبية
التوظيفات لدى مصارف مركزية في الخارج بالعملة المحلية
التوظيف222ات ل222دى مص222ارف مركزي222ة ف222ي الخ222ارج ب222العمالت
األجنبية
التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية

%٠
%٠٫١٠
%٠
 في دول مصنفة  BBBوما فوق%٠٫٠٣ : في دول مصنفة ما دون  BBBوغير المصنفة%٠٫٧٢ :%٠

التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

%١،٨٩

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

التوظيف22ات ل22دى المص22ارف المقيم22ة )بم22ا فيھ22ا س22ندات ال22دين
المصدرة(
التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة )بما فيھ2ا س2ندات ال2دين
المصدرة(

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

محفظة قروض الشركات )بما فيھا سندات الدين المصدرة(

%١،٨٩

محفظ222ة ق2222روض المؤسس2222ات الص2222غيرة والمتوس2222طة الحج2222م
)بما فيھا سندات الدين المصدرة(

%٠٫٦

محفظة قروض التجزئة بما فيھا القروض السكنية

%٠٫٣٥

مالحظ222ة :تش222مل التوظيف222ات والق222روض حي222ث ينطب222ق ،اإللتزام222ات المالي222ة خ222ارج الميزاني222ة بع222د اس222تخدام نس222ب التحوي222ل
) (Credit Conversion Factorsالمناسبة.

