تعميم وسيط رقم ٦٠٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا ً نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٣٧٣تاريخ  ٢٠٢١/١١/٣المتعلق بتعديل:
 القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ ) ٢٠٠٠/١٠/١٨تكوين المؤونات وبنسبة األموال الخاصة الجاھزة الصافيةبالعملة اللبنانية( المرفق بالتعميم االساسي رقم .٧٣
 القEEEرار االساسEEEي رقEEEم  ١٢٧١٣تEEEاريخ ) ٢٠١٧/١١/٧تطبيEEEق المعيEEEار الEEEدولي للتقEEEارير الماليEEEة رقEEEم )(٩) ((IFRS 9المرفق بالتعميم االساسي رقم .١٤٣
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قرار وسيط رقم ١٣٣٧٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعديل القرار االساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ ٢٠٠٠/١٠/١٨
والقرار االساسي رقم  ١٢٧١٣تاريخ ٢٠١٧/١١/٧
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف ،سيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٨٢منه،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨وتعديالته المتعلق بتكوين المؤونات وبنسبة
األموال الخاصة الجاھزة الصافية بالعملة اللبنانية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ١٢٧١٣تاريخ  ٢٠١٧/١١/٧وتعديالته المتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم )،(IFRS 9) (٩
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢١/١٠/٢٧
يـقـرر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى نص البند ) (١المادة الثانية من القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تEاريخ  ٢٠٠٠/١٠/١٨ويسEتبدل
بالنص التالي:
» -١على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان تكوين المؤونات وفقا ً ألحكام القرار
االساسي رقم  ١٢٧١٣تاريخ «.٢٠١٧/١١/٧
المادة الثانية :يلغى نص البند ) (٢من المادة الثانية من القرار األساسي رقم  ٧٦٩٤تاريخ .٢٠٠٠/١٠/١٨
المادة الثالثة :يلغEى نEص المEادة الثانيEة عشEرة مEن القEرار األساسEي رقEم  ١٢٧١٣تEاريخ  ٢٠١٧/١١/٧ويسEتبدل
بالنص التالي:
»على المصارف والمؤسسات المالية :
 -١تسجيل المؤونات المكونة والتي سيتم تكوينھا على أي نوع من األصول الماليEة داخEل الميزانيEة
واإللتزامات المالية خارج الميزانية على الفور بعملة ھذه األصول وااللتزامات.
 -٢اتخاذ االجراءات المناسبة لتغطية مراكز القطع المدينة الناجمة عن المؤونات المكونة بالعمالت
االجنبية )على سبيل المثال ال الحصر من خالل استخدام الفروقEات اإليجابيEة فEي مراكEز القطEع
الناتجة عن صافي الفوائد والعموالت والمداخيل األخرى بالعمالت االجنبية(«.
المادة الرابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الخامسة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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