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 للمخاطر التعرض واحتساب المال رأس لكفاية( 9) الدولي للمعيار" نسخة" لبنان ومصرف المصارف جمعية ينب

  البرازي معن

 الذي IFRS9 التاسع المحاسبي المعيار لتطبيق مستحدثة بأطر متعلقين تنظيميين تعميمين الرقابة لجنة من باقتراح لبنان مصرف اصدار المصارف تنتظر
 .للمخاطر التعرض الحتساب الدولي للمعيار" لبنانية نسخة" وهو الرساميل، لكفاية التنظيمي اإلطار يحدد

 المعيار يطبق ال فلماذا( %8 أي" 3 بازل" معايير في المفروضة النسبة من أعلى) %15 الـ تفوق مال رأس كفاية بنسب كّلها اللبنانية المصارف تتمّتع
 ذمة ستبرئ الدولي للمعيار" لبنانية نسخة"و جهة، من التغطية نسب به تسمح مما اعلى المصارف في االنكشاف درجة ألن ببساطة بحذافيره؟ التاسع المحاسبي

 الحسابات مراقبو اما. االستثنائية الظروف بسبب بالتعميم العمل لتعليق هو اليوم التوجه اذا  ! اخرى جهة من المصارف ميزانيات مراجعة في الماليين المدققين
 .Disclaimerبالـ يعرف ما تسجيلهم مع المشرعين عن لصدوره فسيعتمدونه

 بل ال ،2020 استحقاقات على" السواب" وعمليات المطلوبة الرسملة اعادة اجراءات بعد المصارف لموازنات جديدة طريق خريطة سيرسمان التعميمان هذان
 المختلفة، اللبنانية الشركات من للعديد مهما( 9) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار ُيعتبر. العام الدين تمويل مع التعاطي اتجاهات ستحكم التي االسس هما
 لخسائر المالية المؤسسات محاسبة طريقة في سيكون األول التغيير فإن الواقع، أرض وعلى. والمصرفية المالية المؤسسات على سيكون األكبر التأثير لكن

 القروض خسائر وبنموذج( 39) دوليال المحاسبة معيار في المتكبدة القروض خسائر بنموذج( 9) المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار واستبدال القروض
 في التغييرات حول مفيدة معلومات للمستثمرين وسيوفر المالية المؤسسات قبل من القروض لخسائر أكبر مخصصات إلى الجديد النموذج وسيؤدي. المتوقعة
 وبحسب لذا المؤونات، تكوين تحدي امام اللبنانية المصارف سيضع IFRS9 التاسع المحاسبي المعيار تطبيق ان باختصار،. االئتمانية للمخاطر التعرض

 على المصارف جمعية مالحظات تركزت ،2020 الثاني كانون 29 بتاريخ عقد والذي المصارف وجمعية الرقابة ولجنة لبنان مصرف بين الشهري اللقاء وقائع
 :يأتي ما

  على حفاظا   %100 جعلها الجمعية رأت %150 إلى %50 من بالعمالت لبنان مصرف مخاطر زيادة مقترح مقابل -1

 .سنة عن آجالها تقل والتي لديه بالعمالت الودائع على المخاطر بنسبة النظر إعادة إمكان الحاكم ردّ  في وجاء 

 توزيع ربط على واعترضت ومقبولة مبررة أنها الجمعية رأت %10.5و %8.5 ،%7 الجديد التعميم يجعلها والتي المالءة لجدول الدنيا الحدود خّص  ما في -2
 األرباح لتوزيع الوحيد المعيار وهو الخاصة، األموال على الحفاظ احتياط مفهوم مع تندرج ال لكونها %12و %10 ،%7 هي مختلفة مقترحة بنسب األرباح

 .المقبلة الثالث السنوات في أرباح تحقيق لصعوبة والطويل المتوسط المدى في الجمعية مالحظة وتندرج". بازل" وفق

 (:RECL) النظامية المتوقعة االئتمانية الخسائر احتساب -3

 غير بشكل المحافظ مجمل اعتبار أي – الديون محفظة الى بالنسبة أضعاف خمسة يوازي بما التنظيمية المتوقعة الخسائر نسب زيادة الجديد التعميم يقترح
 رقم الرقابة لجنة وتعميم 143 التعميم إلى استنادا   فعليا   تطبيقها يتم التي المختلفة التصنيفات بين تمييزها لعدم مبررة غير الجمعية واعتبرتها. Stage 2 مباشر
293. 

 .الدين عملة وفق المؤونات تكوين يتم وأن Tier 2 الـ ضمن اللبنانية الدولة وعلى لبنان مصرف على المكونة المؤونات اعتبار الجمعية طلبت -4

 نسبة مع العالمية" 3 بازل" معايير تلتزم وهي مضاعفة مالءة لديها اللبنانية المصارف: بالقطاع متأصلة شائكة قضية فثمة المضمون في اما الجوهر، في هذا
 يمرّ  التي السيادية المخاطر ألن هل للودائع؟ التأمينية التغطية ومستويات الوقائية األموال رؤوس زيادة المركزي يطلب فلماذا ،%15 الـ تفوق مال رأس كفاية

 هناك وبالتالي السيادية، للديون التأمينية التغطية نسبة في تعديال( نفسه جّراء من) يفرض الدولة، لدين اللبنانية المصارف وانكشاف الدولة ومالية لبنان بها



 الكبير االنكشاف لمالءمة وخفضها االئتمان اوزان تعديل في المصارف على الرقابة لجنة تساهلت لماذا: األهم السؤال اما. المصارف مال رأس زيادة الى حاجة
 السيادية؟ المخاطر أمام للمصارف

 الجديد، المعيار أما. منها التحّقق حين بالخسائر االعتراف يتم كان. الديون بخسائر االعتراف في التأخر بعد جاء المعيار هذا إن عام، شكل في القول يمكن
 .المقترض جانب من الدفع عدم أو تعّثر بحدوث التوقعات على بناء للديون مخصصات احتساب يتطلب فإنه

 حجم على بناء المخصصات حجم ويتفاوت بعينها، متعثرة حسابات لمقابلة األول المخصصات، من نوعين تحتسب كانت المصارف أن سابقا ، المعروف ومن
 .التمويل محفظة لمجموعة االحتماالت كل تغطي التي العامة المخصصات هو الثاني والنوع. الحساب تعّثر

 تحديد ضرورة هنا ومن جيدة كلها التمويالت تعتبر كانت إذ الحقا ، تعثرت التي تمويالتال مقابل في مخصصات تمتلك ال المصارف أن تأكيده البديهي
 عن التخّلف احتمال يحتسب أن الضروري من جيدا ، التمويل كان حال في فحتى. يتعثر أن يمكن تمويل أي أن الى نظرا   الجيدة، الديون على حتى مخصصات

 .المئة في 1 أو 0.5 كان ولو" Probability of Default" ُيسمى ما أو التسديد

 أخذ ستبدأ كما أنظمتها، على جوهرية تعديالت إحداث إلى يضطرها ما خصوصا ، المصارف الى بالنسبة كبيرا   تغييرا   المعيار هذا تطبيق يدخل الحال، وبطبيعة
 .والتحوط االقتصادية والمتغيرات التوقعات وفق المستقبل، في التخّلف احتمال الحتساب فرضيات بناء من يمكنها بما االعتبار، في سابقا   التمويل تعّثر تاريخ

 الثالث بازل التفاق األدنى الحد في للمصارف اإللزامي المال رأس

 النقد صندوق يعتمدها التي العالمية بالمعدالت النشاط هذا قيس إن خطرة مؤشرات في الوطني االقتصاد وضع التجارية المصارف اداء ان قليلة قلة تعرفه ما
 رأس كفاية معدل حساب معادلة تطبيق رغم علىFinancial Sector Assessment Program (FSAP .) المالية القطاعات الداء تقويمه في الدولي
 رأس يكون ان البنوك على تفرض حيث تواجهها، التي المخاطر مستوى في تكون للبنوك الخاصة األموال أن ضمان إلى يهدف الثاني بازل اتفاق فإن المال
 التشغيل ومخاطر( FPRM) السوق ومخاطر( FPRC) االئتمانية المخاطر ضد للتغطية المطلوب الرقابي المال رأس األقل على يساوي الجاهز مالها

(FPRO)، سميت بنسبة المعادلة هذه عن الثاني بازل اتفاق عبرت وقد Mc Donough المخاطر رسملة من %8 تساوي أو اكبر تكون أن يجب والتي 
 أدنى هي لبنان، في اإلجمالي المحّلي الناتج من العاّمة الثابتة األصول قيمة ان نجد( FSAP" )المالي القطاع تقويم برنامج" معايير الى نظرنا وان االئتمانية،

 ختام في الدولي النقد صندوق وكان. المئة في 40 بلغ اقصى حدا بلغت وقد العام، واإلنفاق الدخل مستوى لجهة له المشابهة البلدان في المعّدالت من
 الحد مستويات اإللزامي التنظيمي المال رأس يتجاوز فبينما". المصرفي المال رأس مستويات زيادة ضرورة من" حذر قد 2018 في الرابعة المادة مشاورات

 المحلية بالعملة السيادي للدين تعرضها درجة بارتفاع مقارنة   متواضعة المصارف لدى الوقائية األموال رؤوس أن نجد الثالث، بازل اتفاق في المقررة األدنى
 المتصاعدة الفائدة أسعار بيئة تؤدي كذلك. الدولية المعايير مع تتسق ال السيادية المخاطر أوزان أن علما األجنبية، بالعمالت الصادرة لبنان مصرف وسندات

 .المال رأس ومراكز المصارف ربحية على مخاطر إلى

 عالمات توجد كما االئتمان، جودة على أثرا قد الفائدة، أسعار وتصاُعد العقاري، والقطاع االقتصاد في المالحظ التباطؤ أن المرجح فمن ذلك، إلى واضافة
 المصارف قيام إلى جزئيا يرجع ما وهو منخفضة، تزال ال التجارية للبنوك األجنبية األصول فإن وأخيرا،. المتعثرة القروض على تطرأ سوف زيادة أن إلى تشير

 .المصرف بها يقوم التي المالية العمليات من بحافز لبنان، مصرف إلى الخارج من األجنبية بالعمالت أرصدتها بتحويل

 المصارف في المخاطر مركزيات

 بادر الماضي الثاني تشرين من والعشرين الثامن ففي. حكومية سندات في دخول عمليات اي من تحذر لم المصارف في المخاطر مركزيات ان يبدو: اوال
 أن في المراقبين من عدد يشتبه. دينه سداد عن لبنان تخلف حول تحوم التي المخاوف برغم( االوروبوند) األورو لسندات دوالر مليار 1.5 بدفع لبنان مصرف
 .الخزينة احتياط من الدين استحقاقات دفع لبنان مصرف

 



 والتشريعات القوانين وفي المصرفي العمل في المال رأس كفاية ترع   لم وهي األفق في تلوح سيولة ازمة ان تر   لم المصارف في المخاطر مركزيات ان: ثانيا
 جميع في كما العالم، مستوى على أو المحلي الصعيد على سواء المصارف عمل تنظيم في الخاصة الدولية االتفاقات في وكذلك المصارف، لعمل الناظمة

 مال رأس مصادر بين العالقة توضيح به يراد المصطلح وهذا بذلك، المتعلقة المعايير إصدار عند المال رأس كفاية مبدأ على أساسا ترتكز والتي بازل اتفاق
 مواجهة أو بالتزاماته اإليفاء على المصرف قدرة عن كذلك تعبير وهي المصرف، ينفذها قد عمليات أي أو الموجودات لها تتعرض قد التي والمخاطر المصرف

 وقدرته المصرف مالءة لقياس أداة اعتبارها يمكن أي ؛"Capital to Risk Assets Ratio (CRAR)" متوقعة وغير المصرف لها يتعرض قد خسائر أي
 المذكرة مضمون من يفهم ما وهذا .احترازية وقواعد أدوات بمعنى مخاطر، من ذلك الى وما التشغيلية والمخاطر االئتمان مخاطر مثل المخاطر مواجهة على

 الى تصل بنسبة يولةالس من المزيد بضخ للمساهمين السماح خالل من رساميلها رفع المصارف من فيها طلب التي( المصارف على الرقابة لجنة) 2019/13
 تصل رسملة الى لتضاف دوالر، مليارات 4 تقارب بقيمة المصارف رسملة يعّزز ما ،2020 نهاية وحتى 2019 نهاية من بدءا   الحالي، مالها رأس من 20%
 .مستقبلية تطورات وأي الراهنة األوضاع لمواجهة المالية قدرتها يعّزز ما دوالر، مليار 20 من اكثر الى

 لمواصلة ،2016 لعام( FSAP" )المالي القطاع تقويم برنامج" لمشورة ووفقا الدولي النقد لصندوق توصية عن سنوات 4 متأخرة تأتي المذكرة هذه ان الى اشارة
 بأوزان يتعلق ما في الثالث بازل اتفاق مع التام االتساق تحقيق وضرورة للودائع التأمينية التغطية مستويات وزيادة المصارف لدى الوقائية األموال رؤوس بناء

 التأمينية التغطية مستويات السلطات تزيد أن ينبغي. الفعلي اإللزامي المال رأس لزيادة جيدة آلية ويمثل لبنان، مصرف أدوات من المصارف حيازات مخاطر
 .للودائع

 Min TC) %15 الـ تفوق المال رأس كفاية نسبة يخص ما في نسبا   2016/436 رقم تعميمه في فرض المصارف، على الرقابية سلطته بحكم لبنان، مصرف
(10.5%) + Capital Conservation Buffer 15 . ّ3 بازل معايير تلتزم ال األميركية، الُمتحّدة الواليات في حتى العالمية، المصارف من العديد أن واألهم 

 .قضية الود في يصلح لم المعايير بهذه االلتزام ان هي الكبرى المسألة ان اال. المعايير هذه تلتزم المصارف كل لبنان في أن حين في


