تعميم وسيط رقم ٥٤٣
للمصارف

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣١٨٩تاريخ  ٢٠٢٠/٢/٣المتعلق بتعديل القرار
األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ) ١٩٩٨/٣/٢٥االطار التنظيمي لكفاية رساميل المصارف العاملة
في لبنان( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٤٤
بيروت ،في  ٣شباط ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣١٨٩
تعديل القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،سيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٧٥منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥وتعديالته المتعلق باالطار التنظيمي
لكفاية رساميل المصارف العاملة في لبنان،
ً
وبنا ًء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ
استمرارية المرفق العام،
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة االولى :يلغى نص المادة العاشرة من القرار االساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ ١٩٩٨/٣/٢٥
ويستبدل بالنص التالي:
» على المصارف ان تطبق الحدود الدنيا لنسب المالءة باالضافة الى "احتياطي
الحفاظ على األموال الخاصة" ) (Capital Conservation Bufferالمشار اليه
ادناه ،وذلك وفقا ً لما ھو محدد في الملحق رقم ) (٥المرفق ربطاً.
يحظر على اي مصرف توزيع أنصبة أرباح في حال تدنت أي من نسب المالءة
لديه عن:
  %٧على مستوى نسبة حقوق حملة األسھم العادية.  %١٠على مستوى نسبة األموال الخاصة األساسية.  %١٢على مستوى نسبة األموال الخاصة اإلجمالية«.المادة الثانية :يلغى نص المادة الحادية عشرة من القرار االساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ
 ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بالنص التالي:
» -١يك ّون "احتياطي الحفاظ على األموال الخاصة" ) Capital Conservation
 (Bufferمن بين العناصر المقبولة ضمـن فئة حقوق حملة األسھم العادية
على ان يـبلغ  %٢،٥من الموجـودات المرجّحة .
 -٢في حال تدني "احتياطي الحفاظ على األموال الخاصة" عن النسبة المحددة
في البند ) (١من ھذه المادة ،في أي وقت ،يتوجّب إعادة تكوين النقص
في األموال الخاصة من بين العناصر المقبولة ضمن فئة حقوق حملة األسھم
العادية وذلك لبلوغ النسبة أعاله خالل مھلة حدھا االقصى  ٣س نوات وفق ا ً
لخطة عمل يقدمھا المصـرف المعنـي إلى لجنة الرقابة على المصارف«.
../..

-٢المادة الثالثة :يعدل وزن مخاطر التوظيفات لدى مصرف لبنان )بما فيھا شھادات اإليداع( بالعملة
األجنبية ،باستثناء الودائع ألقل من سنة ،الوارد في الملحق رقم ) (٤المرفق بالقرار
االساسي رقم  ٦٩٣٩تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥بحيث يصبح .%١٥٠
المادة الرابعة :يلغى نص كل من الملحق رقم ) (٥والملحق رقم ) (٦المرفقين بالقرار االساسي
رقم  ٦٩٣٩تاريخ  ١٩٩٨/٣/٢٥ويستبدل بالنص الجديد المرفق بھذا القرار.
المادة الخامسة :يعمل بھذا القرار اعتباراً من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ .٢٠١٩/١٢/٣١
المادة السادسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٣شباط ٢٠٢٠
حاكم مصرف لبنان
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ﻤﻠﺤق رﻗم :٥

ﺠدول اﻝﺤدود اﻝدﻨﻴﺎ ﻝﻨﺴب اﻝﻤﻼءة ﻤﻀﺎﻓﺎً إﻝﻴﻬﺎ إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ:
ﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﻼ ﺌﺔ
اﻝﺤد اﻻدﻨﻰ ﻝﻨﺴب اﻝﻤﻼءة

إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ

اﻝﺤد اﻻدﻨﻰ ﻝﻨﺴب اﻝﻤﻼءة +

اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ

إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ
)(%٢،٥

اﻝﻤرﺠﺤﺔ
ﻨﺴﺒﺔ ﺤﻘوق َﺤ َﻤﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ/ﻤﺠﻤوع اﻝﻤوﺠودات
ّ
)(Common Equity Tier 1 Ratio
اﻝﻤرﺠﺤﺔ
ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ /ﻤﺠﻤوع اﻝﻤوﺠودات
ّ
)(Tier 1 Ratio
اﻝﻤرﺠﺤﺔ
ﻨﺴﺒﺔ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ /ﻤﺠﻤوع اﻝﻤوﺠودات
ّ
)(Total Capital Ratio

) %٢،٥ + %٤،٥إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ

%٤،٥
%٦
%٨

ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ( = %٧
%٢،٥

) %٢,٥ + %٦إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ( = %٨،٥
) %٢,٥ + % ٨إﺤﺘﻴﺎطﻲ اﻝﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻷﻤوال اﻝﺨﺎﺼﺔ( = %١٠،٥

ﻤﻠﺤق رﻗم ٦
ﺠدول ﺒﺎﻝﻨﺴب اﻝﻤطﺒﻘﺔ ﻻﺤﺘﺴﺎب اﻝﺨﺴﺎﺌر اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻨظﺎﻤﻴﺎً
النسب المطبقة
%٠

التوظيفات لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية )بما فيھا شھادات االيداع(

%١،٨٩

التوظيفات لدى مصرف لبنان بالعمالت األجنبية )بما فيھا شھادات االيداع(
التوظيفات لدى مصارف مركزية في الخارج بالعملة المحلية
التوظيفات لدى مصارف مركزية في الخارج بالعمالت األجنبية

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

التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالليرة اللبنانية
التوظيفات في سندات الخزينة اللبنانية بالعمالت األجنبية

%٩،٤٥

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 :

التوظيفات لدى المصارف المقيمة )بما فيھا سندات الدين المصدرة(
التوظيفات لدى المصارف غير المقيمة )بما فيھا سندات الدين المصدرة(

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

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل
التوظيفات السيادية( في لبنان بالليرة اللبنانية

%٠

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل
التوظيفات السيادية( في لبنان بالعمالت األجنبية

%٩٫٤٥

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل
التوظيفات السيادية( في الخارج بالعملة المحلية

%٠

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل
التوظيفات السيادية( في الخارج بالعمالت األجنبية

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

محفظة القروض الممنوحة لمؤسسات القطاع العام )التي تعامل مثل محفظة
قروض الشركات(

 مقيم%٩٫٤٥ : -غير مقيم%٠٫٧٢ :

محفظة قروض الشركات )بما فيھا سندات الدين المصدرة(

 مقيم%٩٫٤٥ : -غير مقيم%٠٫٧٢ :

محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
)بما فيھا سندات الدين المصدرة(

 مقيم%٣ : -غير مقيم%٠٫٦ :

محفظة قروض التجزئة

 مقيم%١٫٧٥ : -غير مقيم%٠٫٣٥ :

محفظة القروض السكنية

 مقيم%١٫٧٥ : -غير مقيم%٠٫٣٥ :

محفظة القروض المضمونة بعقارات مستعملة لغايات تجارية

 مقيم%٣٫٦ : -غير مقيم%٠٫٧٢ :

موجودات أخرى خاضعة للمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9

%٠٫٧٢

ﻤﻼﺤظﺔ :ﺘﺸﻤل اﻝﺘوظﻴﻔﺎت واﻝﻘروض ﺤﻴث ﻴﻨطﺒق ،اﻹﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺨﺎرج اﻝﻤﻴزاﻨﻴﺔ ﺒﻌد اﺴﺘﺨدام ﻨﺴب اﻝﺘﺤوﻴل
) (Credit Conversion Factorsاﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.

