
 ۳تعمیم مصرف لبنان األساسي رقم 

 النظام التطبیقي لقانون تنظیم مھنة الصرافة

 (بعد آخر تعدیل الذي أدخلھ تعمیم مصرف لبنان الوسیط 
 )۲۰۱٦شباط  ۲۹تاریخ  ٤۱۱رقم 

 القسم الخامس: أحكام مختلفة

 المادة التاسعة
 یُطلب من كل مؤسسة صرافة أن تزّود فوًرا المصرف المعني:

بإشعار یتضمن معلومات عن أي شیك تصدره علیھ أو عن أي عملیة مصرفیة تتم من خاللھ لصالح عمالئھا السیما ما  .۱
یفید أنھا مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدیة أم ال وعن مصدر ھذه المبالغ ووجھتھا وھویة المستفید وصاحب 

 د.أ. أو ما یعادلھا. ۱۰،۰۰۰لیة مبلغ الحق اإلقتصادي وذلك في حال تجاوزت قیمة الشیك أو العم
) من ھذه المادة عن أي تحویل یتم من خاللھ إلى أشخاص ثالثین ۱بإشعار یتضمن المعلومات المشار إلیھا في البند ( .۲

 في لبنان ناتج عن عملیة صرافة أو شحن أوراق نقدیة و/أو
 ، مھما بلغت قیمة المبلغ المحول.»معادن ثمینة« 

  العاشرةالمادة 
یحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفیة لدى أي مصرف یكون ألحد أصحابھا أو شركائھا أو مساھمیھا أو 

مدرائھا أو مفوضي التوقیع عنھا حساب مصرفي فیھ ویعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع ھؤالء 
 األشخاص إذا كانوا على عاتقھم.

 الصرافة لدى المصارف للقیام حصریًا بعملیات الصرافة.تستعمل حسابات مؤسسة 

 المادة الحادیة عشرة
 على كل مؤسسة صرافة:

 إعالم لجنة الرقابة على المصارف بأسماء المصارف التي تم فتح حساباتھا لدیھا وبأي تعدیل الحق على ذلك. •
أسماء المصارف التي یكون ألحد األشخاص اتخاذ اإلجراء  ات الالزمة بغیة إعالم لجنة الرقابة على المصارف ب •

 المعددین في المادة العاشرة أعاله، حسابات مصرفیة فیھا وبأي تعدیل الحق على ذلك.

 المادة الثانیة عشرة
») مینةمعادن ث«یطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدیة و/أو قطع وسبائك معدنیة ومسكوكات (في ما یلي 

 أخرى أو عند القیام بعملیات شحن األوراق النقدیة» معادن ثمینة« بغیة استبدالھا بعمالت و/أو بـ من أحد عمالئھا
 القیام بذلك حصًرا بإحدى الطرق التالیة:» المعادن الثمینة«و/أو 
 ، وفقًا للحالة.»معادن ثمینة«تسلیم العمیل مبالغ نقدیة و/أو  •
 األّول. إصدار شیك بإسم العمیل یدفع فقط للمستفید •
أمر تحویل إلى حساب العمیل المعني في مصرف عامل في لبنان أو الخارج دون طلب إجراء أي تحویل إلى  •

) من المادة التاسعة من ھذا النظام مھما ۲أشخاص ثالثین إال داخل لبنان وشرط التقید بالموجب المفروض في البند (
 بلغت قیمة المبلغ المحول.

 المادة الثالثة عشرة
 یحظر على مؤسسات الصرافة كافة: .۱

 إیداع مبالغ نقدیة مباشرةً في حسابات عمالئھا لدى المصارف. •
 قبول أي نوع من التوكیل عن عمالئھا. •

د.أ. غیر ناتجة عن عملیة  ۱،٥۰۰القیام بأي عملیة تحویل تفوق مبلغ » أ«یحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة  .۲
استالم مبالغ نقدیة من عمالئھا وتحویلھا عبر حساباتھا لدى المصارف إلى أشخاص ثالثین صرافة أو شحن عن طریق 

 سواء في لبنان أو في الخارج.



یحظر على مؤسسات الصرافة القیام بأي عملیات من أي نوع كان (عملیات صیرفة أو غیر صیرفة)، مسجلة داخل  .۳
تركة لالستثمار التي تكون اسھمھا أو حصصھا، كلیًا أو جزئیًا، میزانیتھا أو خارجھا، مع الشركات أو الصنادیق المش

لحاملھ أو مملوكة، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، من قبل شركات أو صنادیق مشتركة لالستثمار اسھمھا أو 
 حصصھا، كلیًا أو جزئیًا، لحاملھ.

 المادة الرابعة عشرة
 على أي مؤسسة صرافة، في إطار ممارستھا ألعمالھا:

 عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لدیھا، سواًء أكانت مؤقتة أو انتقالیة، لقاء تلقیھا أموال نقدیة. •
تنفیذ العملیات، التي تدخل ضمن المھام المسموح لھا قانونًا القیام بھا، حصًرا من خالل الحسابات المصرفیة العائدة  •

 لھا دون أي استعمال للحسابات الشخصیة العائدة ألي من المعددین في المادة العاشرة أعاله. 

 المادة الخامسة عشرة
 بالشروط التالیة:أن تتقید » أ«على كل مؤسسة صرافة من الفئة 

 أن تضع إجراء  ات كافیة وفعالة لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب.  .۱
بغیة مراقبة تقیّد المؤسسة بالقوانین المرعیة اإلجراء  )Compliance officer(أن تقوم بتعیین ضابط امتثال  .۲

وباألنظمة والتوصیات الصادرة عن مصرف لبنان وعن لجنة الرقابة على المصارف وعن ھیئة التحقیق الخاصة 
 السیما نظام مراقبة العملیات المالیة والمصرفیة لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب، حیث ینطبق.

ى إخضاع ضابط اإلمتثال باستمرار لدورات تدریبیة في مجال مكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب أو أن تعمل عل .۳
 CAMS - Certified Anti-money Laundering على حصولھ على شھادات متخصصة في ھذا المجال كشھادة الـ

Specialist  ۱۰۳ تعمیم األساسي رقمالمرفق بال ۹/۳/۲۰۰٦تاریخ  ۹۲۸٦المحددة في القرار األساسي رقم. 
أن تنظم مركزیة ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعملیات تبییض األموال وتمویل اإلرھاب وتتضمن، على األقل،  .٤

 األسماء التي جرى تعمیمھا من قبل ھیئة التحقیق الخاصة.
 التي یتمتعون بھا.أن تتأكد بشكٍل دوري من مؤھالت العاملین لدیھا ومن الصفات األخالقیة  .٥

) من ھذه المادة مھلة تنتھي بتاریخ ٤) و(۲تمنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غیر متوافق مع أحكام البندین (
 لتسویة أوضاعھا. ۲/۱/۲۰۱۲

 ۲۰۰۱أیلول  ۲۷بیروت، في 
 حاكم مصرف لبنان
 ریاض توفیق سالمھ


