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 تبيانو  ،(3)ازل بإتفاقية يف تطبيق  اللبناين القطاع املصريف إىل تبيان جتربةهذا املقال هدف ي

 . أثر ذلك على اإلستقرارو ،من قبل مصرف لبنان اخلطة املوضوعةمدى إلتزام البنوك ب، و املبذولة اجملهودات
عام  ذمن( 3)إتفاقية بازل  تطبيقب، حيث بدأ بصل اللبناينالقطاع املصريف  أنينت النتائج بوقد 

الثالثية اللجنة  ة من قبلول، ويرجع ذلك إىل اجملهودات املبذاجلديدةءة نسب املال يستويفوحاليا  2112
 . ة التطبيقإلجناح عملي(لبنان صاف، ومجعية ملرقابة على املصارفجلنة ا،مصرف لبنان)

 .القطاع املصريف اللبناين ، املالءة املصرفية،(3)بازل  :يةكلمات مفتاح
Abstract: 

L’objectif de cet article est de montrer l'expérience du secteur bancaire 

libanais dans la mise en œuvre de la Convention de Bâle (3), en démontrant 

les efforts et les engagements des banques envers le plan qui a été mis parla 

banque Centrale du Liban, et ces effets sur la stabilité. 

Nous avons conclu que le secteur bancaire libanais est solide Il 

applique  la convention de Bâle III depuis 2012 et respecte actuellement les 

nouveaux ratios de solvabilité, grâce aux efforts des comités tripartites (la 

banque du Liban, commission de contrôle bancaire, et l’association des 

banques du liban) pour faire réussir à les  appliquer  
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 :مقدمة.5
 االقتصادمتويل دورا أساسيا يف حيث تلعب  املصارف يف لبنان على النظام املايل للبالد نيمهت
  للبلد االقتصادينمو معدالت العلى  كبري  له تأثري وهذا، ضعف السوق املايل يف لبنانيف ظل الوطين 

وجلنة الرقابة  مصرف لبنانمن قبل بري تنظيمية هامة لرقابة صارمة جدا وتداخيضع هذا القطاع كذلك، 
جعل بنوكها مبنأى عن األزمة املالية ما ، وهذا وفقا ألحدث املعايري الدولية للجنة بازل على املصارف

  .ةالعاملية للواليات املتحدة األمريكي
جعلها من الدول اليت ( 3) و (2)و ( 1)بازل  التفاقيةمعايري املالءة  إن جتربة لبنان يف تطبيق

اجملهودات لتلك ونتيجة ، اليت تتعرض هلا املنطقة االضطراباتخاصة يف ظل  يقتدى هبا يف هذا اجملال
مل لبنان ممثال بعضو يف جلنة الرقابة على املصارف إىل فريق الع على إنضام 2112وافقت جلنة بازل يف 

 :يف السؤال الرئيسي التايل هذه الدراسة تكمن إشكالية، وعليه، للجنة بازلالتابع  االستشاري
 ؟(3)بازل  التفاقية االحترازيةالمعايير القطاع المصرفي في لبنان مواكبة  استطاعتكيف 

 :تتمثل فيما يلي أما األسئلة الفرعية،
 القطاع املصريف اللبناين ؟ خصائصهي  ما، و ؟3بازل اتفاقيةما هو مضمون  -
 ؟ اللبنانية  يف املصارف (3) بازل اتفاقيةهو واقع تطبيق  ما -
لتطبيق نسب املالءة  جلنة الرقابة على املصارفو مصرف لبنان  اعتمدهااليت  اإلجراءاتهي  ما -

 اللبنانية؟البنوك يف ( 3) بازل اتفاقيةوفق السيولة و 
 ؟هاعوائدو  اللبنانية البنوكعلى صالبة  (3)بازل  التفاقيةالتطبيق التدرجيي  عكسانكيف  -

ان يتب ن خاللم (3)بازل  اتفاقيةيف تطبيق جتربة لبنان  دراسةهندف من خالل هذه الدراسة إىل 
عرض و ،السيولة والرافعة املاليةالءة و للم االحرتازيةنسب الالكامل ب لاللتزامخارطة الطريق املوضوعة 

 مجعية مصارف لبنانو  وجهود جلنة الرقابة على املصارفمصرف لبنان،التنظيمات والتشريعات اليت أصدرها 
 .بنك بيبلوس وبنك عودةمها ، مع اإلشارة إىل حالة بنكني نظاميني إلجناح هذه العملية
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حتليل مؤشرات املالءة املنهج الوصفي التحليلي من خالل  سنعتمدف ،فيما خيص املنهجية املتبعة
ومصرف  على املصارف هتا جلنة الرقابةعرض القوانني اليت أصدر ، و 2112-2111خالل الفرتة  للبنوك
 مردودية القطاع املصريف اللبناين املعايري علىذه لدراسة أثر تطبيق ه Exel برنامج كما سنستخدم،  لبنان

 .بنك بيبلوسو ،بنك عودة: لبنكني نظاميني مها (3)بازل اتفاقيةوفق  االحرتازيةسنعرض النسب و 
 :هاتطبيقوترتيبات ( 3)بازل  اتفاقيةمضمون .5

حمدودية  اتضحبعدما  اللجنةجمموعة من التدابري واإلصالحات الرقابية اليت طورهتا االتفاقيةتضم 
وقد تم ي، النظاموبصفة خاصة اخلطر  يف محاية البنوك من خماطر األزمة املالية العاملية 2بازل معايري  فاقيةات

 .2111سبتمري  12 من قبل األعضاء السبعة والعشرون للجنة بازل يف االتفاقيةاإلعالن عن هذه 
 :(3)مضمون إتفاقية بازل  .5.5

 :حماور رئيسية هي مخسة(3)بازل  اتفاقيةتتضمن 
شددت جلنة بازل على ضرورة تغطية خماطر اجلهات املقرتضة والناشئة عن  :تعزيز تغطية المخاطر. 5.5.5

ملخاطر املذكورة من خالل فرض رأس مال إضايف لتغطية ا ،العمليات يف املشتقات ومتويل سندات الدين
خرويب ) السوقتغطية اخلسائر الناجتة عن إعادة تقييم األصول املالية على ضوء تقلبات أسعارها يف و 
 .(23، ص2112 ،عالشو 

 قامت جلنة بازل بإضافة فئتني من رأس املال يعتربان كدعائمCapital Buffers:دعائم الصد . 8.5.5
 (2112البنك املركزي املصري، ): واملستقبلية مها احلالية املخاطر ضد صد قوية

 جزء تشكل البنوك:Conservation Bufferاحلفاظ على رأس املال  احتياطياحلماية أو  احتياطي -
 من 2,5%مستقبلية، ونسبته ضغوط أي من للحماية كهامش عادية أسهم من املال يتكون رأس من

رأمسال  هبامش إضايف من البنوك احتفاظ من التأكد من ذلك املرجحة باملخاطر، والغرض األصول إمجايل
 . واالقتصادية املالية األزمات فرتات اخلسائر خالل الستيعاب استخدامه ميكن
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 وفق ةالرقابي للجهات ميكن:Countercyclical Buffer املضاد للتقلبات الدورية االحتياطي -
 إىل 0% بني يرتاوح االقتصادية خماطر الدورات ملقابلة املال لرأس إضايف هامش فرض الدولة روفلظا

 عالية قدرة ذات مشاهبة رأمسالية أدواتو  Common equityعلى أن يتكون من أسهم عادية  %2,5
 .احلماية الحتياطيمكمال  اهلامش اخلسائر ويعترب هذا امتصاص ىعل

ضايف ملواجهة املخاطر إرأس مال )تكوين هامش اخلطر النظامي باإلضافة هلذين الفئتني يتم
ىل إي ميكن أن يؤد اهنيارها اليت أي النظامية،خاص بالبنوك  Coussin Risk Systémique( النظامية

 .ككلاجلهاز املصريف   اهنيار
 تقسيمها إىلقد مت و  ،سقراراإتشمل أدوات مالية أكثر : تعديل مكونات رأس المال التنظيمي. 3.5.5
رأس تتكون بصفة أساسية من ) Commom Equity Tier1الشرحة األوىل لألسهم العادية : شرحيتني

الشرحية و ، Aditional Tier1، الشرجية األوىل اإلضافية (احملتجزةاألرباح و  واالحتياطاتاملال املدفوع 
  .(22، ص2112 ،هاين منصوروهبة و ) أما الشرحية الثالثة فتم إلغاؤها Tier2ةالثاني

 (3) بازل اتفاقية لتحوط وفقمتطلبات رأس المال ورأس مال ا :(85) الجدول رقم

حقوق الملكية  البيان
 لألسهم

إجمالي رأس  من رأس المال ىالشريحة األول
 %8 %6.1 %2.2 الحد األدنى المال

 %2.2 إحتياطي الحفاظ

رأس مال +الحد األدنى
 الحماية

2.1% 8.2% 11.2% 

رأس المال المعاكس 
 للتقلبات الدورية

1-2.2 

 8 2 2 (8)بازلإتفاقية 
Source : Basel Committee on Banking Supervision Basel III: a global 

regulatory framework for more resilient banks and banking systems, 

(Basel :BIS,2011), p :62.  

الية اليت تتكون من الل توسيع دائرة املتطلبات الرأمسشفافية رأس املال من خكما متا حتسني نوعية وجودة و 
ثها، وعلى هذا األساس قامت اللجنة و داخلسائر فور ح استيعابقوق املسامهني وتلك القادرة على ح

% 2، حيث رفعت احلد األدىن حلقوق امللكية من (3)بازل اتفاقية بتعديل احلدود الدنيا لنسب املالءة وفق
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 %6إىل % 2من الشرحية األوىل من  احلد الدىن، و (3)بازلاتفاقية وفق % 2.2إىل ( 2)ازل بإتفاقية وفق 
 (.%2.2)ماية احلبعد إضافة رأس مال % 11.2إىل % 8نظيمي من لرتتفع احلد األدىن لرأس املال الت

 

 :انسبتني معياريتني للسيولة مهنة بازل جلقرتحت إ :حسين مستويات إدارة مخاطر السيولةت.1.5.5
 هتدف هذه النسبة: Liquidity Coverage Ratio(LCR) لةالسيو  تغطية سبةن .5.1.5.5

 من متكنه عالية جودة ذات سائلة أصول وجود بضمان السيولة احتياجاتإىل جعل البنك يليب ذاتيا 
 :(Pierandrei, 2015)يليحتسب كماحمتملة، و  أزمة حدوث أي يف حالة يوم 30 ملدة الصمود

 
 

جلنة  قامت:Net stable funding Ratio (NSFR)المستقر التمويل صافي نسبة .8.1.5.5
 من املقبول األدىن احلد قيمة يقيس معيارك الطويل للمدى الصافية املستقرة التمويل نسبة بوضع بازل

، واحدة سنة منز  أفق مدى على وأنشطتها ألصوهلا السيولة مع خصائص باملقارنة املستقر التمويل
توفري مصادر األجل، و  املتوسط وطويل التمويل من أصوهلا لتمويل األولوية منح على البنوك حتفيز هبدف

 (Pierandrei 2015,p234):كما يلي،  ويتم حساب هذه النسبة  ألنشطتهامتويل مستقر 
 
 

 مكملة ملتطلبات كوسيلة(%3) فعة املاليةلرال بإدخال نسبة معيارية للجنة اقامت :الماليةلرافعة ا. 1.5.5
  (Pierandrei , 2015,p234):ب كالتايلوحتس، املخاطر أساس على املال كفاية رأس

 
 

يف ( 3)بازل إتفاقيةلتطبيق  ترتيبات إنتقاليةوضعت جلنة بازل (:3)بازل إتفاقية ترتيبات تطبيق .  2.1 
 : يف اجلدول أدناه وهي موضحة ،البنوك

=LCR 588 ≤يوم38خالل  الخارجة صافي التدفقات النقدية/األصول السائلة ذات النوعية الجيدة% 
 

LR=  3≤داخل وخارج الميزانيةاألصول مجموع / الشرحة األولى من رأس المال% 

NSFR = 588 ≤التمويل المستقر مطلوب/ موجودات التمويل المستقر% 
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 في البنوك (3)بازل  إلتفاقيةنتقالية للتطبيق الكامل ترتيبات اإلال  (:88) الجدول رقم

 8852 8850 8852 8852 8851 8851 8853 البيان

 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 3.5 الحد األدنى لحقوق الملكية

 2.5 1.875 1.25 1.625    إحتياطي الحفاظ

الحد األدنى لحقوق 
 ظإحتياطي الحفا+الملكية

3.2 2 2.2 2.122 6.22 6.322 2 

الحد األدنى لرأس المال 
 األساسي

2. 5 2.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

الحد األدنى إلجمالي رأس 
 المال

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

األدنى إلجمالي رأس الحد 
 المال

 حتياطي الحفاظإ+ 
8.0 8.0 8.0 8.625 9.25 9.875 11.5 

Source: Basel Committeeon Banking Supervision, op. cit, p: 69. 

إىل  2113من عام ابتداء إىل املتطلبات اجلديدة بطريقة تدرجيية االنتقال يتم (2)وفقا للجدول رقم 
 %2.2حبد أدىن حلقوق امللكية لألسهم العادية نسبته  االلتزامعلى البنوك  يتوجبأين، 2119 عام غاية

، ولكي تستطيع %)2.2احلفاظ على رأس املال  احتياطينسبة يتضمن %11.2 )د أدىن للمالءةحو 
 ،األرباح احتجازأو ، لالكتتابالبنوك مواكبة هذه الزيادة عليها رفع رؤوس أمواهلا عرب طرح أسهم جديدة 

 .أو إجياد مصادر أخرى للتمويل
 Basel Committee on Banking): يليفيكون كما  سبة الرافعة املاليةلتطبيق ن بالنسبة

Supervision, 2014, p14) 
ملتابعة، على تطوير مناذج  فيها، يتم الرتكيز 2111جانفي من  األولة اإلشرافية يف بقار دأ فرتة املتب -

 .عنهاوالنسبة الناجتة  تدخل يف تعريف الرافعة املاليةاليت  العناصر بطريقة متناسقة
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خالل هذه 2112األول من جانفي وتستمر حىت 2113األول من جانفيفي  فرتة التشغيل املوازية دأتب -
 تطلبات املسندةاملإىل  سلوكها بالنسبةذلك فيمبا  ومكوناهتا املالية فعةاالر  عن نسبة اإلفصاح يتم الفرتة

، وتقوم 2112 جانفياألول من  على مستوى البنوك يفن النسبة ع عملية اإلفصاحاتتبدأ املخاطر، و لیإ
 .هذه العملية مراقبة اللجنة عن كثب

ىن املعيار األدراج إد ن يتمأ، على 2111ة املراقبة يف فرت  دأفتب،هذين النسبتنيتطبيق  فيما خيص
املعيار األدىن لنسبة تغطية السيولة  راجإدني يتم ، يف ح2118ل من جانفي و لنسبة التمويل املستقر يف األ

ولكن ، (Basel Committee on Banking Supervision, 2013, p8)2112 جانفي1يف 
 2119جانفي1يف  %111لتصل إىل متساوية  نسبب سنوياوترتفع %61بنسبة  بصفة تدرجيية تبدأ

 :واجلدول أدناه يوضح ذلك

 بالحد األدنى لنسبة تغطية السيولة االلتزاممراحل   :(83) الجدول رقم

 8852 8850 8852 8852 8851 البيان

 LCR 61% 21% 81% 91% 111%لنسبة تغطية السيولة احلد األدىن

Source :Basel Committeeon Banking Supervision, Basel III: the Liquidity 

Coverage Ratio and liquidity riskmonitoring tools (Basel :BIS,2013), p :8  

 

 :بنانيلالقطاع المصرفي ال. 8
 :باخلصائص التاليةميز القطاع املصريف اللبناين يت

وسطة متكبرية و  جتارية خاصة بنوكمن  اللبناينكون القطاع املصريف تي :العاملة في لبنان البنوك. 5.8
وحسب التقارير  ،خمتلطةة و أجنبيلبنانية و  بنوكو مية، إسال بنوك، ئتمانيةوا استثمارية بنوكصغرية احلجم، و 

 بنكا 21لألعمال و بنكا12) بنكا 62العاملة يف لبنان  البنوكالسنوية جلمعية مصارف لبنان بلغ عدد 
 ,assosiation of bank libanon)2116يف هناية ( إسالمية بنوك 2جتاريا منها 

2016,p110) (لألعمال بنكا 16جتاريا و  بنكا 23)  2112يف  بنكا 69مقارنة مع(assosiation 



 
 III   بازل إتفاقيةتجربة القطاع المصرفي اللبناني في تطبيق                   د قدي عبد المجيد .شيلي وسام، أ

 

216 

 

of bank libanon, 2015 ,p 92)بنكا 16جتاريا و بنكا 22تشمل  2112يف  بنكا 21، و 
إىل  البنوكع عدد يعود سبب تراجو ،(assosiation of bank Libanon, 2014, p 96)لألعمال

والضغوط على الرحبية، والكلفة  ص الوجود املصريف األجنيب يف لبنان نتيجة الظروف التشغيلية الصعبة،تقل
اللبنانية  البنوكبعض  واندماج ،(3) بازل اتفاقيةبات الرمسلة وفق متثال للقوانني الدولية ومتطلإلاملتزايدة ل

 .مردوديتهتدعيم القطاع و  ستقرارا تعزيز اهنأمن ش يتيع املصريف والالصغرية واملتوسطة، وعمليات التجم
: التجارية العاملة يف لبنان كاآليت البنوكتوزعت  2116يف هناية العام  :الخارجيالتوسع الداخلي و  .8.8
ل ذات مسامهة عربية متلك حصصا .م.ش بنوك 2ل ذات مسامهة أكثرية لبنانية، .م.لبنانيا ش بنكا 32
أما على صعيد جتارية أجنبية،  لبنوكفروع  2جتارية عربية، و لبنوكفروع 2، لبنانية وبإدارة لبنانية بنوكيف 

 ويتخذ هذا التواجد أشكاال، يف خمتلف أحناء العامل بلدا 32لبنانيا يف  بنكا 18اجد فيتو  اخلارجي االنتشار
يف بلدان  فرعا 222 له تابعا بنكا 32، فرعا مباشرا 21مكتب متثيل 21: كاآليت  قانونية عدة موزعة

 82يف بنكا  183عالقات مراسلة مع  للبنوكو  ،أجنبية لبنوكمكتب متثيل  12ن متركزها، ويتواجد يف لبنا
 .(assosiation of bank libanon, 2016,p111)العامل  يفمدينة 

يسيطر  :خدمات الحديثة والتقليديةللتأمين و اللبناني  قتصاداالواسع النطاق في  انخراط .3.8
مليار لرية لبنانية يف  331233 حيث بلغت إمجايل موجوداته، على الوساطة املاليةالقطاع املصريف اللبناين 

، ويظهر ذلك من خالل ((1)أنظر الشكل ) 2112مليار لرية يف العام  228963مقابل  2112العام 
ويل جزء كبري من العجز متو ،ص على املستوى احملليقطاعني العام واخلالكل من الة املالي احلاجات تلبية
اف أجهزة الصر )يوفر خدمات حديثة و ، ىل لبنانإمسالية الوافدة أقناة أساسية للتدفقات الر يعترب  كما  ،العام

 .والتأمني ستشارةواال ،سالميةواإل ة بالتجزئةالعمليات املصرفي ، فضال عن(..خدمات البطاقات،يل،اآل
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 (8852-8858) اللبنانية نهاية الفترةبنوك إجمالي موجودات ال (:85) الشكل رقم

 
 .2112-2112تقارير مصرف لبنان املركزي للفرتة باإلعتماد على  نامن إعداد :المصدر

اليت وضعها بنك التسويات التقيد باملعايري واملمارسات الدولية  :ةقطاع ملتزم بالمعايير الدولي .1.8
 (.GAFI)جلنة بازل وصندوق النقد الدويل، وفريق العمل املعين باإلجراءات املالية اة وعلى رأسهالدولي
موارد ، و من محلة الشهادات اجلامعية ومتثيل مهم للمرأة كبري عدد:موارد بشرية ذات كفاءات عالية .1.8

 .تدريب مستمر على املستويني احمللي واخلارجي و مؤهالت عالية، و بشرية ذات خربة طويلة 
 :في البنوك اللبنانية (3)بازل  اتفاقيةولجنة الرقابة في إرساء  مصرف لبنانجهود . 3

 (:3)بازل  اتفاقيةير لتطبيق عملية التحضتقييم . 5.3
اليت ( 2)عملية التطبيق الكامل إلتفاقية بازل بتقييم  2112 عام املايل يف هناية ستقراراالقام جملس 

جهود السلطات الرقابية اللبنانية يف ، فضال عن تقييم 2112إىل عام  2112بدأت تدرجييا من عام 
 :يف بنوكها، وقد مت توصل إىل النتائج املدرجة يف اجلدول أدناه( 3)بازل  اتفاقيةالتحضري لتطبيق حماور 

 (3)بازل واتفاقية( 8) بازل اتفاقيةتطبيق لالمالي  االستقرارمجلس تقييم  (:81) الجدول رقم
 8851 نهاية حتى

 8بازل  إتفاقية

 البيان
  مخاطر السوق مخاطر التشغيل مخاطر اإلئتمان

 الدعامة
 الثانية 

 
 الدعامة 

 الثالثة
منهج 
 معياري

التقييم 
الداخلي 

التقييم 
الداخلي 

منهج 
المؤشر 

منهج 
 معياري

منهج 
قياس 

منهج 
 معياري

منهج 
النماذج 
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 الداخلية متقدم األساسي المتقدم األساسي
 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 التقييم

 السنة
8880 8850 8852 8882 8852 8852 8882 8852 8880

- 

8852 

8852 

 3بازل  إتفاقية
 السيولة البيان

LCR 

مفهوم 
رأس 
 المال

تغطية 
 المخاطر

رأس مال 
 الحماية

هامش حماية 
من التقلبات 

 الدورية

الرافعة 
 المالية

بنوك ذات المتطلبات 
 ية نظامية محليةاألهم

 1 2 1 2 2 2 2 التقييم

 NA 8851 8852 8851 8852 8851 8853 السنة

قانون :2 ،قالتطبي حيز هنائي قانون:2منشور،  هنائي قانون: 3منشور،  قانون مشروع: 2منشور،  غري قانون مشروع: 1
 مطبق غري

 :من إعدادنا باالعتماد على :المصدر
FSI Survey, Basel II, 2.5 and III Implementation, (Basel : BIS, 2015), pp:16-50. 

أن البنوك اللبنانية تطبيق كل من املنهج املعياري ومنهج املؤشر  (2)نالحظ من خالل اجلدول 
األساسي لقياس خماطر اإلئتمان والتشغيل على الرتتيب، يف حني تطبق املنهج املعياري لقياس خماطر 

يف  (3)بازل إتفاقية السوق، كذلك، مت األخذ بعني اإلعتبار املفاهيم اخلاصة مبكونات رأس املال وفق 
، يف حني هناك تعليمات منشورة لتطبيق نسبة يف البنوك رأس مال احلمايةحساب معدالت املالءة، و 

السيولة والرافعة املالية، ويبقى هامش التقلبات الدورية ومتطلبات رأس املال للبنوك ذات األمهية  ةتغطي
 .2112هناية  شروع مل يتم إصدر قانون بشأنه حىتالنظامية جمرد م

 (:3)بازل إتفاقية النسب اإلحترازية للمالءة وفق .8.3
 واملتعلق بتحديد نسب 282سيط رقم التعميم الو  مصرف لبنانأصدر  2111ديسمرب  2يف 

 ,Total Capital, CET1)العاملة يف لبنان، وفيه ألزم هذه األخرية برفع نسب املالءة  البنوك يف املالءة

TIER1) ون التطبيق الكامل يك ،، وعليه(2اجلدولأنظر ) 2112-2112الل الفرتة خ لديها تدرجييا
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يتعذر عليها  اليتنوك األجنبية العاملة يف لبنان و ، وبالنسبة لفروع الب2119/ 1/1من  بدال 2116/ 1/1يف
مت حتديد  كذلكالشأن،  هبذا  للبنك املركزي اللبناينمراجعة اجمللس املركزي عليها هذا القرار بأحكام  االلتزام

 .مكونات األموال اخلاصة املعتمدة يف حساب نسب املالءة السابقة الذكر
 الجدول الزمني لتقيد بالحدود الدنيا لنسب المالءة  (:81) الجدول رقم

 35/58/8851 35/58/8851 35/58/8853 35/58/8858 البيان

قوق محلة حلاحلد األدىن 
 األسهم

جمموع املوجودات /العادية 
 املرجحة

2%* 6%* 
2% +2% ** 

=2% 

2.2%+2.2%** 

=8*% 

األموال  األدىن لنسبةاحلد 
جمموع /اخلاصة األساسية

 املرجحةاألصول 
%8* 8.2%* 

2.2%+2%** 

=9.2% 

2.2%+2.2%** 

=11%* 

نسبة األموال لاحلد األدىن 
جمموع /اخلاصة اإلمجالية

 املرجحة األصول
%11* %11.2* 

9.2%+2** 

=11.2% 

9.5%+2.5%** 

=12%* 

، 2112ات املرجحة مبخاطر يف هناية من املوجود %2.2على أن يبلغ نسبة احلفاظ على األموال اخلاصة  احتياطيتتضمن * 
 .احلفاظ على األموال اخلاصة احتياطي **

 Source : Banque du Lebanon. 

 أن على مجعية املصارف ومن لبنان مصرف من وبتشجيع، 2113عام يف اللبنانية البنوك حرصت
 املطلوبة املؤونات تكوين إىل إضافة ،ارساميله وزيادة لتقوية (%22) أرباحها من اجلزء األكرب ختصص

 قد حمتمل طارئ أي مواجهة على لقدرهتا تدعيمك لوذل حمددة، غري مستقبلية ملخاطر احلرة حتياطياتواال
 Association of bank in Lebanon) الصعبة والدولية اإلقليمية األوضاع مستقبال نتيجة ينشأ

2013, p 62). 
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والتعميم رقم  2رقم  املذكرة البنوك يف لبنان على الرقابة جلنة أصدرت 2112و  2013 يف عامي
 إىل إستنادا ICAAP املال رأس لكفاية الذايت التقييم إجراء البنوك من مبوجبهما طلبت ،على التوايل283
 رأس مال أن إىل على التوايل، مشرية 2112و  2112ديسمرب لعامي  31بتاريخ  املوقوفة امليزانية أرقام

 يف احملددة للمناهج وفقا( التشغيل السوق،خماطر خماطر االئتمان، خماطر) املخاطر لتغطية املطلوب األدىن
على  جيب 2112 العام هناية يف 12% مالءة قدرها نسبة إىل الوصول وبغية ،%8ال يزال  األوىل الدعامة
 العوامل اخلارجية عن الناجتة النظامية للمخاطر 1,5% منها ،4% بنسبة إضافية رساميل تكوين البنوك

قاعدة رأس مال البنوك  ارتفعتوهكذا احلماية،  الحتياطي %2.2قتصاديةوالسياسيةالعامةواإل كاألوضاع
 ذاهل األساسية مليار دوالر،والغاية 12.2أكثر من  إىلمليارات دوالر  2.2من  2112-2119خالل 

 والتقنياتالبنوك  هلا ضتعر ت اليت للمخاطر رالتقييم املستم يف دارةاإل جملس مهمة تسهل هي الذايت لتقييما
 التخطيط ويف بالبنك اخلاصة املخاطر سرتاتيجيةإ يف بناء مهمة خطوة ذلكل يشكو  لتخفيفها، والوسائل
 .الرشيدة املصرفية اإلدارة ضمن اخلطوة وتدخل هذه ،الرأمسايل

( 3)بازل  التفاقيةملعايري املالءة  التدرجيي بتطبيق 2111يف  البنوك مصرف لبنانمند أن ألزم 
سنويا، وهو ما كان ينعكس  %8و %2لبنان ترتاوح ما بني املسجلة يف  قتصادياالكانت نسبة النمو 

إال أن املشاكل  ماهلا، رأساألرباح الالزمة لزيادة  احتجاز، وبالتايل قدرهتا على البنوكعلى رحبية  إجيابا
 نسبة تتعدى مل)بشكل كبري قتصادياالرجية أدت إىل تراجع نسب النمو األمنية والسياسية الداخلية واخلا

وقدرهتا على  البنوكضع ضغوطا كبرية على رحبية و وهذا األمر  ،(2112و 2113خالل عامي  2%
 ذلك ضعف السوق املايل يضاف إىل املالءة اجلديدة،مبتطلبات  لاللتزامرؤوس أمواهلا  ورفعالتمويل الذايت 

والبحوث إدارة الدراسات )على إصدار أسهم جديدة لزيادة رأمساله البنوكما حيد من قدرة  يف لبنان
 2014 العام أوائل ف يف لبنان يفمجعية املصار  مصرف لبنانى نتيجة لذلك، أعل ،(بدون صفحة، 2113
 بنسب املساس دون اإللتزام باالتفاقية ريحي جتاه يف (3)بازل إتفاقية تطبيق كيفية يف النظر إعادة بضرورة
التعميم  6/3/2112في مصرف لبنان أصدر ونتيجة لذلكلبنوك، ا تطبقه بدأت قد كانت اليت املالءة
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 وفيما يلي أهم ما جاء فيه العاملة يف لبنان كو البنواملتعلق بتحديد نسبة املالءة لدى  328الوسيط رقم 
 :(22-2، ص ص 2112مصرف لبنان )

األموال اخلاصة، حيث مت حتديد خصائص األدوات  فئةمن  رأس املال أدواتحتديد شروط قبول  -
 ،ألساسيةاو  ،الرأمسالية اليت تقبل ضمن كل من فئة حقوق امللكية، واألموال اخلاصة اإلضافية

 .واملساندة
 ((.2)اجلدول رقم )اإلبقاء على اجلدول الزمين للتقيد باحلدود الدنيا لنسب املالءة على حاله  -
 بنكمن األصول املرجحة مبخاطر، ويف حالة تعذر على أي  %2.2حتياطي محاية بنسبة إتكوين  -

للسماح له بتكوين  ،للبنك املركزيجيب عليه احلصول على موافقة اجمللس املركزي  بذلك االلتزام
خلطة عمل لتعزيز األموال  اوفقو خالل مهلة زمنية حمددة ة ماياحلحتياطي من إالناقص حتياطياال

 .اللبناين مصرف لبناناملعين حلاكم  البنكيقدمها و اخلاصة، 
مصرف ديرية اإلحصاءات لدي ومل على املصارف لجنة الرقابةلعلى البنوك العاملة يف لبنان التصريح  -

 .ديسمرب من كل سنةآخر شهر جوان و يزانية محسب و ، نسب املالءة لديها على أساس جممعبلبنان 
لكن مع ختفيف  (3)بازل إتفاقية ات لبان خماطر االئتمان املطابقة ملتطديد أوز مت حت،أخرىمن جهة 

واليت هي  مصرف لبنانبالعمالت األجنبية لدى  البنوكقة على ودائع السيما تلك املطب بعض أوزان التثقيل
وقد  ،املراسلة البنوكبإعادة توظيفها لدى  مصرف لبنانقبله، حيث يكتفي ودائع غري مستعملة من 

، أما خماطر السوق والتشغيل فتيم قياسها وفق 21 %مبوجب هذا التعميم نسبة تثقيل قدرها هلا عطيت أ
اطر لقياس خماملنهج املعياري ) 1/2/2116الصادر بتاريخ  9312املناهج احملددة يف القرار األساس رقم 

 .(خماطر التشغيل لقياسومنهج املؤشر األساسي  اإلئتمان والسوق
 بإصدار مث عدله 228/2116التعميم الوسيط رقم  مصرف لبنانأصدر  2116 جوان 22يف 

أن تسجل الفائض الناتج  لبنوكمن افيه ، طلب226/2116 التعميممث 221/2116رقمالتعميم الوسيط 
أدوات مالية بالعمالت األجنبية ضمن بند  سيادية باللرية اللبنانية وشراء عن عمليات بيع أدوات مالية
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مطلوبات آجلة، حيث يسجل هذا الفائض باللرية وحيتسب ضمن األموال اخلاصة املساندة ويستعمل 
بات إضافية قد تنتج عن تطبيق املعيار متطل ة املالءة باإلضافة إىل أينسبو لتأمني متطلبات املؤونات 

 IFRS9.(Association of banks in Lebanon, 2016, p 61)الدويل 
بتوسيع  حيث قام، 236التعميم الوسيط رقم للبنوك  مصرف لبنانأصدر  2116سبتمرب  31يف و 

، ورفع ((6)أنظر اجلدول رقم ) 2118اجلدول الزمين للتقيد باحلدود الدنيا للمالءة ومتديد الفرتة إىل هناية 
من األصول املرجحة باملخاطر مع هناية  %2.2نسبة إحتياطي احلماية من فئة األسهم العادية إىل 

تعطي ( 3)فاقية بازل إتمع العلم أن  2118مع هناية عام  %12، فضال عن رفع معدل املالءة إىل 2118
 . 2119حىت العام %  11,2مهلة للوصول إىل معدل 
 الجدول الزمني لتقيد بالحدود الدنيا لنسب المالءة وفق التعميم (:82) الجدول رقم

 132 الوسيط رقم
 35/85/8850 35/58/8852 35/58/8852 البيان

قوق محلة ن حملاحلد األدىن 
األصول جمموع /العادية األسهم

 رجحةملا
8.2%* 9%* 

 إحتياطي احلفاظ)2.2%+2.2%
 %11( =ةعلى األموال اخلاص

 اخلاصة موالألامن احلد األدىن 
األصول جمموع /األساسية 

 املرجحة
11%* 12%* 

 إحتياطي احلفاظ)2.2%+8.2%
 %12=(ةعلى األموال اخلاص

 اصةل اخلاألموامن احلد األدىن 
 *%12.2 *%12 املرجحة األصولجمموع /اإلمجالية

إحتياطي )2.2%+11.2%
على األموال  احلفاظ
 %12=(ةاخلاص

من املوجودات  %2.2على ان يبلغ Capital conservation Bufferنسية عازل احلفاظ على رأس املال تتضمن * 
 .2118اية العام املرجحة يف هن

Source : Banque du Lebanon. 
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تقوم جلنة  (6)و (2)يف إطار التقيد باحلدود الدنيا لنسب املالءة احلديدة املدرجة يف اجلدولني رقم 
نسب املالءة وفق  سابصدار مذكرات خاصة حبإالرقابة على املصارف يف لبنان بصفة مستمرة ب

، تطلب فيها من (26/2/2118إىل  31/3/2112مذكرة من  12) 3بازل تفاقية التعديالت اجلديدة إل
ان الرتجيح أوز معتمدة على  املدققة لنهاية كل عام وسداسي البنوك حساب هذه النسب على امليزانية

لقياس خماطر اإلئتمان والسوق والتشغيل، واملعلومات التفصيلية ( 3)وبازل  (2)بازل إتفاقييت يف  احملددة
مبوجب التعميم من البنوك  مصرف لبنانطلب  كذلك،،(3)بازل تفاقية وعية األموال وفقا إلحول ن

الوترية نصف  ليا بدال منصسنة فن كل يد جلنة الرقابة بنسب املالءة عو تز  232/2116الوسيط رقم 
 . 2112م عاالمن ء السنوية وذلك إبتدا

 (:3)بازل  اتفاقية بنسبة السيولة وفق لتزاماال .3.3
حول إدارة خماطر السيولة، وقد  222التعميم رقم  البنوكأصدرت جلنة الرقابة على  2113يف 

زون ستمرار على خمإ، احملافظة بالبنكالضغط اليت جيريها  ختباراتإ، بناء على نتائج البنوكطلبت فيه من 
قات النقدية القصرية األجل العالية اجلودة واليت تشكل نسبة إىل صايف التدفمالئم من املوجودات السائلة 

تصدر جلنة الرقابة بصفة دورية مذكرات تطلب فيها من ،من جهة أخرى، (LCR)ل تغطية السيولة معد
قات النقدية اخلارجة والواردة على والتدفلة عن األصول السائلة عالية اجلودة تزويدها مبعلومات مفص البنوك

 .معدل تغطية السيولة حسابي حول ختبار كمإ، وذلك إلجراء N/31/9أساس امليزانية املوقوفة بتاريخ 
نذكر  ،السيولةاملتعلق بتغطية  12268القرار رقم  80/3/2118أصدريف ،فقد مصرف لبنانأما 

 .(2118املتعلق بتغطية السيولة  12268مصرف لبنان، القرار رقم ):يلي جاء فيه ما أهم ما
 عملة رئيسية يف كل% 111وق النسبة فتغطية العاملة يف لبنان أن حتافظ على نسبة ت البنوكعلى   -
 (.3)بازل يف إتفاقية حتسب وفق املعادلة احملددة و 

البيانات املالية و يف لبنان،  للبنكالبيانات املالية الفردية  :مستوينينسبة تغطية السيولة على  تطبق -
 .وللوحدات األخرى التابعة يف اخلارج اململوكة بشكل مباشر ،الفردية للفرع يف اخلارج
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ملنهجية وفقا  نسبة تغطية السيولة اللبناين الذي لديه وحدات تابعة من دول تطبق فيها للبنكميكن  -
للحصول على موافقة إلعتماد  مصرف لبنانإىل أن يتقدم بطلب  ،أحكام هذا القرار عن تلفةخم حساب
شرط أن يرفق الطلب  ،ارجالبلد املضيف على صعيد الوحدة التابعة يف اخلبساب اخلاصة احل منهجية

 .البلد ذلك يف حلساب هذه النسبة نهجية احلساب املعتمدةمب
 :البنوك يتمدراسة أوضاع السيولة على إطار إدارة و  يف -

 على سبيل  على نسب السيولة املعتمدة على أن تشمل األثردراسة لختبارات الضغط إجراء إ
على  االعتمادعدم و  ع، إحنفاض هام يف مصادر التمويل،حصول زيادة هامة يف سحوبات الودائ:املثال

 . Liquidity lines إال يف حالة وجود خطوط سيولة مصرف لبنان
 حساب صايف  مثال،سناريوهات إضافية هلذه النسبة من خالل تطبيق فرضيات متعددة عتمادا

أوزان ترجيحية أعلى للتدفقات  عتمادوايوم، 31بدال من يوم 91فرتة التدفقات النقدية الصادرة خالل 
 .النقدية املتوقعة

 ولة سليمة ملخاطر السي إدارة سقوف هلا مبا يؤمنووضع  ،كملةمسيولة ما يلزم من مؤشرات  طويرت
على مبدأ  فاظاحلمع  ل،صرفية وعلى صعيد اجملموعة ككامل وحداتالعلى صعيد كل وحدة من 

 . األم البنكعلى  عتماداالة من وحدات اجملموعة واحلد من الذايت لكل وحد كتفاءاال 
 حتديد أوزان املخاطر املطبقة على مكونات نسبة تغطية السيولة . 
  العامل يف لبنان أو  بنكلل يولة عن احلد األدىن بأي عملة رئيسيةنسبة تغطية الس خنفاضايف حالة

املصارف يف لبنان خبطة إلعادة ن يزود جلنة الرقابة على أاألم  البنك على ،الوحدة التابعة يف اخلارج
يتم فيها حتديد املهلة الزمنية لتحقيق ذلك على أن ترسل هذه اخلطة يف  ،باحلد األدىن املطلوب لتزاماال

 .خنفاضاالهذا  تسجيلوز أسبوع من تاريخ مهلة ال تتجا
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 :المردوديةالصالبة و على وأثرها  3بازلإتفاقيةاللبنانية لنسب المالءة وفق  بنوكال استجابة تقييم. 1
 : حجم األموال الخاصة األساسية والمساندة. 5.1

األموال اخلاصة )مليار لرية لبنانية  31693.2مجايل األموال اخلاصة إبلغ  2118يف جوان 
، مقابل (مليار لرية لبنانية 2181.2األموال اخلاصة املساندة و مليار لرية لبنانية،  28213.3األساسية 

مليار لرية لبنانية  31226.3األموال اخلاصة األساسية ) 2118مليار لرية لبنانية يف مارس  32222.2
اليت تشمل  األموال اخلاصة املساندة ظلتو ، (مليار لرية لبنانية 2128.9دة األموال اخلاصة املسانو 

السندات والقروض املرؤوسة وبعض أنواع األسهم التفضيلية متدنية باملقارنة مع األموال اخلاصة األساسية 
يف  %2.22و %6.68بـمقارنة )من األموال اخلاصة % 6.21نسبة  2112 هناية العامحيث شكلت يف

اجلدول و ( 3)بازل  اتفاقية، ومن الواضح أن ذلك يتناسب إىل حد كبري مع (على التوايل 2112و 2116
 :أدنه يوضح ذلك

 للبنوك اللبنانية تطور األموال الخاصة األساسية والمساندة   (:82) الجدول رقم
 8852-8855 نهاية الفترة

   مليار ليرة لبنانية: الوحدة                                                                

 8852 8852 8851 8851 8853 8858 8855 البيان

األموال الخاصة 
 26922.9 22661 23311 21922 19619 12892 15327 األساسية

الخاصة  األموال
 1826.3 1838 1831 1212 1291 1163 834 المساندة

إجمالي األموال 
28831 27498 25131 23669 21410 19058 16161 الخاصة .2  

األموال الخاصة %
 93,49 93,32 92,71 92,75 91,63 93,90 94,84 األساسية 

Source : Banque du Lebanon. 
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 :(3)بازل إتفاقية صالبة للقطاع المصرفي اللبناني خالل فترة تطبيق مؤشرات ال.  8.1
يف بنوكها على مؤشرات الصالبة املالية ( 3)بازل اتفاقيةالسلطات الرقابية حنو تطبيق  هأثر توج

 :لي جدول لتطور هذه املؤشرات يف ظل الفرتة احملددة للتطبيقيفيما ريف ككل، و للقطاع املص
 (3)بازل  إتفاقية مؤشرات الصالبة للقطاع المصرفي اللبناني في ظل تطبيق بعض (:80) الجدول رقم

 8852-8855 خالل الفترة
 %:الوحدة

 البيان 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 الحد األدنى لرأس المال التنظيمي 11,6 13,0 14,5 14,9 15,1 16,6 17,1
15,3 14,8 13,9 13,8 13,5 12,1 11,0 Tier1 
 األموال الخاصة/عاملةالقروض غير  5,2 5,2 6,1 6,3 6,8 8,7 11,6
 معدل القروض غ العاملة 3,8 3,8 4,0 4,0 4,2 4,9 5,7
 معدل العائد على األصول 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,3

 قوق الملكيةحمعدل العائد على  17,2 15,2 14,1 13,2 13,4 13,7 15,0
 الدخل اإلجمالي/ هامش الربح 65,2 63,1 65,0 63,7 62,4 54,3 62,3
الدخل /التكاليف خارج الفوائد  48,9 50,1 51,3 52,3 50,9 46,4 47,5

 اإلجمالي
Source :FMI. 

تتجاوز احلدود الدنيا  مرتفعة مالءة مبعدالت حسب اجلدول أعاله يتمتع القطاع املصريف اللبناين
 2116يف  %12.1و  %16.6مقابل  2112يف% 12.1 املالءة معدل بلغ حيث، (3)بازل تفاقيةال
الرقابة الدقيقة  إىليعود ذلك و  عملية التطبيق، يف مصاعب املصريف القطاع يواجه ومل على التوايل، 2112و

 .2118 إىلخاصة بعد متديد فرتة التطبيق البنوك  ىوجلنة الرقابة عل ملصرف لبنان
حقوق على مردودية  اجلديدة سبة للمالءةلتطبيق نأثر نالحظ من خالل اجلدول أن هناك  لكن

 2112-2111 ةخالل فرت هذا األثر قمنا بدراسة  Excelعلى  عتمادباالو ،اللبنانيةللبنوك  امللكية
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وهو سالب أي هناك عالقة عكسية  B=-0.4702فتحصلنا على املعادل الدرجة أدناه، واملالحظ أن 
، أما معامل التحديد للقطاع املصريف اللبناين حقوق امللكيةنسبة املالءة اجلديدة ومعدل األصول على  ببني

من التغريات يف نسبة العائد على حقوق امللكية يرجع إىل التغري يف  %21.92، أي أن 1.2192يساوي 
 .الباقي يرجع لعوامل أخرىق اخلطة اليت وضعها مصرف لبنان و وف 3بازل التفاقيةنسبة املالءة اجلديدة 

Y= 21.426-0.4702X 

العائد على العائد على حقوق امللكية و  معديل فاض يفخنإنالحظ من خالل اجلدول  كذلك؛
رتاجع معدل منو رأس املال التنظيمي ب ونفسر ذلك املعدلني كال  ارتفع 2112لكن يف  2111ول بعد األص
كذلك هذين  الدخل اإلمجايل/ هامش الربح رتفاعوا، %)9.9)2116مقارنه مع %) 2.6) 2112يف 

 اخنفاضمن جهة أخرى، نالحظ  ،على التوايل%1و %12النسبتني املعياريتني  املعدلني يتجاوزان
 .، مقارنة بدول عربية أخرى%2النسبة املعيارية  يف حدود لكنها تبقى معدالت تعثر القروض

والعمالت األجنبية يتمتع القطاع املصريف اللبناين مبعدالت سيولة باللرية  ،فيما خيص خماطر السيولة
أي تطورات  استجدتمرتفعة، وذلك حرصا على تعزيز الثقة بالقطاع املصريف واحملافظة عليها يف حالة ما 

اخلزينة باللرية سندات  املوفورات وحمفظة ارتفعتسلبية يقتضي التعامل معها بسرعة، ويف هذا الصدد 
ري املقيم إىل اص غدون التسليفات للقطاع اخل العمالت األجنبية ألقل من سنة واملوجودات اخلارجية منو 

يف هناية عام  %22.2مقابل ، 2116األخرى يف هناية عام  وااللتزاماتمن الودائع اإلمجالية 62.8%
 ةالبالغو  املوجودات اخلارجية للقطاع املصريف العريبو  االحتياطاتاألعلى يف املنطقة مقارنة مع  هيو  2112
يف اخلارج حوايل  البنوك العاملةغ معدل الودائع لدى مصرف لبنان و كذلك يبلللفرتة ذاهتا، %31حوايل 

ن هذا املستوى املرتفع يعترب ضروريا إلدارة سليمة هبذه العمالت، علما أ وااللتزاماتمن الودائع  22%
 ,Association of bank libanon, 2016).كلبنان مدلور   اقتصادللودائع بالعمالت األجنبية يف 

p35) 
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 :ميينانكين نظبدراسة حالة .  3.1
هي بنك عودة، بنك لبنان  ذات أمهية نظامية كربى تصنف على أهنا  بنوك مخسةيف لبنان  وجدي

وميكن أن يتسبب فشل أحدها خلل يف  سوسيته جنرال، بانك، وبنك واملهجر، بنك بيبلوس، فرنس
بازل  إتفاقيةهذه البنوك بصالبة كبرية ومعدالت مالءة تتجاوز معايري تتمتع القطاع املصريف اللبناين، لكن 

 ظليف  2112املايل لعام  االستقرارهذه البنوك حسب تقييم جملس رأس مال رغم أن املتطلبات ( 3)
ك الثانية على مستوى البنو املرتبة األوىل و ما يلي ندرج حالة بنكني حيتالن فيو  ،مشروع قانون غري منشور

احلدود  اناملالحظ أن كال البنك يستوفيبنك بيبلوس، و نظامية يف لبنان ومها بنك عودة و األمهية الذات 
 .، وعلى ضوء اخلطة املوضوعة من قبل مصرف لبنان(3)بازل إتفاقية وفق الءة لنسب امل الدنيا

من  %82.9يف لبنان واخلارج حنو  عةاللبنانية، ومتثل موجوداته اجملم البنوك أكرب يعد:بنك عوده.  5.3.1
 (أي دون موجوداته يف اخلارج)حده يف لبنان و ل ثمتو ، 2116يف هناية عام  جممل الناتج احمللي اإلمجايل

والشكل املوايل يبني الرمسلة  ،قتصاداالنصف حجم  عن أي مبا يزيد، من جممل الناتج احمللي 22.2%
 :اجليدة للبنك من حيث جودة رأس املال واملالءة

 خالل الفترة( 3)بازل  إتفاقية رة تطبيقتالل فسب المالءة لبنك عودة خن  (:88) الشكل رقم
8855-8852 

2016 2015 2014 2013 2012 2011

            14,78 13,36 12,42 11,44 12,6 10,96

tier 1 11,63 10,22 10,23 9,5 12,1 10,45

                                9,09 8,71 8,16 7,14
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20

 
Source :Audi bank. 

8.3.1Byblos Bank.  :ل اللبنانية ومتثالبنوك النظامية بني  األمهية من حيث حيتل املرتبة الثالثة
من جممل  %38.2ل فتمثا موجوداته احمللية من جممل الناتج احمللي، أم %21.2موجوداته اجملمعة حنو 
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والشكل املوايل يبني التطور ، 2112يف هناية عام  مليار دوالر 22.2بلغت موجوداته حنو ،وقد الناتج احمللي
اإلجيايب لنسب املالءة ونسبة حقوق امللكية ورأس املال األساسي، وهي نسب تفوق النسب املعيارية 

 .مصرف لبنانتلك احملددة من قبل  كذلكو ( 3)إلتفاقية بازل 
 8852-8855( 3)بازل  اتفاقية خالل فترة تطبيق بيبلوسنسب المالءة لبنك  (:83) الشكل رقم

2016 2015 2014 2013 2012 2011

            18,8 17,78 17,23 16 16,7 13,61

tier 1 15,02 14,78 14,3 13,2 13,7 13,29

                                11,35 10,91 10,5 9,5 9,7
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Source :Byblos Bank. 

 :الخاتمة.5
 يف البنوك (3)بازل  اتفاقيةبشكل فعال يف تطبيق  مصرف لبنان اعتمدهاسامهت اإلجراءات اليت 

 يتم اإلفصاح ختص املالءة والسيولة إصدار تعاميم وقوانني بصفة دورية للبنوك:ومن هذه اإلجراءات نذكر
فضال عن ،البنوكيف التحكم يف معدالت التعثر جودة رأس املال و تعزيز شفافية و عنها بصفة مستمرة،و 

األمر الذي ساهم يف كسب ثقة املتعاملني ، البنوكتعزيز اإلدارة الرشيدة يف و تكوين العاملني وتأهيلهم 
إجيابيا على نشاط البنوك العاملة  وانعكس يف لبنان، السيادية املخاطر ارتفاع رغمواملؤسسات املالية الدولية 

 :ليهاإائج اليت توصلنا وفيما يلي أهم النت، فيها
كرب حجم و السوق املصرفية اللبنانية على اخلارج وكثافة التواجد املصريف العريب والدويل يف لبنان،  انفتاح -

 ؛نقدية واملالية بني لبنان واألسواق الدولية مقارنة حبجم ناجته احمللي اإلمجايلالموجوداته وتدفقات 
هناك تعاون عرب احلدود بني السلطات الرقابية، حيث يتم توحيد اإلجراءات الرقابية بني السلطات  -

الطلب من هذه ، من خالل نوك األجنبية العاملة يف لبنانالرقابية املضيفة والسلطات الرقابية األم يف الب
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املناهج املعتمدة يف قياس و  الدولة اليت يعمل فيهاو  تزويدها باملعلومات عن إسم البنكباألخرية 
 ؛خاطرامل

وقد بدأت ، 3وعلى رأسها معايري جلنة بازل بأحدث املعايري الدولية  يلتزم القطاع املصريف اللبناين -
 ؛3تتجاوز معايري بازل  وهذه النسب، 21/12/2112يف وقت مبكر بالتطبيق التدرجيي لنسب املالءة 

بالعمالت  سيولة تالومعد اللبنانية باللرية مرتفع سيولة تمبعدال لبنان يف ملصريفا يتمتع القطاع -
 ؛حتقيقه املطلوب الدويل املعيار مع مقارنة األجنبية

زيادة العائد على حقوق املسامهني بسبب ال ت معدالتاملالءة اجلديدة تراجع نسب مع البدء يف تطبيق -
 ؛%12قى فوق احلد األدىن وهو لكنها تب ،الكبرية يف األموال اخلاصة

وجلنة الرقابة على  مصرف لبنانإىل التنسيق الفعال بني ( 3)بازل اتفاقيةب لتزامااليعود سبب النجاح يف  -
 .املصاعب واملشاكل ومعاجلتها واكتشاف ،بوترية دقيقة تهممراقباملصارف و 

 :لمراجعاقائمة .6
 :العربيةمراجع باللغة  -أ

  دار: بريوت)حتد جديد للقطاع املصريف،  2واملالءة  (3)رنا هاين منصور، حممد سليم وهبه، بازل 
 (.2112،بيوالين للطباعة والنشر

 اجلزائرية وفق للمصارف املصرفية السالمة تعزيز يف املصرفية الرقابة أمحد، دور عالشوهيبة و  رويب 
 .2112جوان ، 1 ، العدد،11االقتصادية، اجمللد  األحباث جملة بازل جلنة مقررات

 منتدى -مفاهيم وحتديات-، إدارة املخاطر يف املستجدات العاملية (2112) لبنك املركزي املصريا ،
 :، املوقع اإللكرتوين13ص  ،إحتاد املصارف العربية، بريوت

)2016/04/05(www.uabonline.org/en/events/conferences 
  حتاد املصارف العربية، إ ،(3)، املصارف اللبنانية تطبق بازل (2113)الدراسات إدارة البحوث و

 :لكرتوينإلاملوقع ا

http://www.uabonline.org/en/events/conferences
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http://www.uabonline.org/ar/research/banking/1605158915751585160

116041576160615751606/3858(2118/6/2). 

 ملة يف واملتعلق بتحديد نسبة املالءة لدى املصارف العا 052التعميم الوسيط رقم  ،مصرف لبنان
 .2112 مارس 6الصادر يف  لبنان

 8/3/2118الصادر يف املتعلق بتغطية السيولة،  12268القرار رقم  ،مصرف لبنان. 
 

 :مراجع باللغة األجنبية -ب
 Laurent Pierandrei, risk management; gestion des risques en rntreprise, 

banque et assurance ; 

 Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Bâle 3: dispositif 

international de mesure, normalisation et surveillance du risque de 

liquidité, (Basel : BIS, 2010); 

 Basel Committeeon Banking Supervision, Basel III: The Liquidity 

Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools (Basel : 

BIS,2013); 

 FSI Survey, Basel II, 2.5 and III Implementation, (Basel : BIS, 

2015) ; 

 Assosiation of bank libanon, anual repport 2013 ; 

 Assosiation of bank libanon, anual repport 2014; 

 Assosiation of bank libanon, anual repport 2016; 

 Assosiation of bank libanon, anual repport 2015; 

 Banque du Lebanon ; 

 Byblos Bank ; 

 Audi bank ; 

 FMI. 

http://www.uabonline.org/ar/research/banking/1605158915751585160116041576160615751606/3858
http://www.uabonline.org/ar/research/banking/1605158915751585160116041576160615751606/3858

