
 ۱۲٦تعمیم مصرف لبنان األساسي رقم 

 عالقة المصارف والمؤسسات المالیة مع المراسلین للمصارف والمؤسسات المالیة

 المادة األولى
 على المصارف والمؤسسات المالیة العاملة في لبنان:

النسبة اإلرھاب السیما بالتشدد في تطبیق نظام مراقبة العملیات المالیة والمصرفیة لمكافحة تبییض األموال وتمویل  .۱
 للعمالء الذین یطلبون تنفیذ عملیات عابرة للحدود

)Cross-border:من خالل مصارف أو مؤسسات مالیة مراسلة وذلك ( 
) والتحقق من ھویة العمالء وصاحب الحق Risk Based Approachباعتماد المقاربة المبنیة على المخاطر ( أ)

مات المطلوبة ووضع إجراء  ات لمراقبة العملیات والحسابات العائدة لھم اإلقتصادي واإلستحصال على المعلو
 بشكل مستمر.

بتحدیث مركزیة المعلومات المجمعة المنشأة لدیھا والمتعلقة بعملیات تبییض األموال وتمویل اإلرھاب وذلك بما  ب)
 یتناسب مع أحكام ھذا القرار.

 تبھ أنھا قد تشكل مخالفة للموجبات المفروضة في ھذا القرار.بإبالغ ھیئة التحقیق الخاصة عن أي عملیة یش ج)
أن تكون على اطالع كامل على القوانین واألنظمة المطبقة على مراسلیھا في الخارج وأن تتعامل معھم وفقًا للقوانین  .۲

یة قبل السلطات السیادواألنظمة واإلجراء  ات والعقوبات والتقییدات المقررة من قبل المنظمات الدولیة الشرعیة أو من 
 في بالد ھؤالء المراسلین.

وعلیھا في ھذا االطار، اعتماد أقصى درجات الدقة والحیطة والحذر للتأكد من صاحب الحق اإلقتصادي للعملیات التي  
 تقوم بھا.

سات فروع والمؤستطبق أحكام ھذه المادة على التعامل الذي یتم بین المصارف والمؤسسات المالیة العاملة في لبنان وال 
 الشقیقة أو التابعة في الخارج.

 Transactions Payable Throughمراقبة عملیات الدفع المنفذة على حسابات مفتوحة لدى مصارف مراسلة ( .۳
Accounts) والتشدد في تطبیق إجراء  ات العنایة الواجبة المعززة (Enhanced Due Diligence.على العمالء المعنیین ( 

  الثانیةالمادة 
على مفوضي المراقبة التحقق من تقید المصارف والمؤسسات المالیة بأحكام ھذا القرار وتضمین التقریر الذي یعدونھ 

بخصوص إجراء  ات مراقبة العملیات المالیة والمصرفیة لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب، معلومات مفصلة حول 
 المراجعة التي یجرونھا ومالحظاتھم بھذا الخصوص. التحقق من اإلجراء  ات المتبعة ونتائج

 المادة الثالثة
یتعرض كل من یخالف أحكام ھذا القرار للعقوبات اإلداریة المنصوص علیھا في القوانین واألنظمة المرعیة اإلجراء 

 من قانون النقد والتسلیف. ۲۰۸والسیما للعقوبات المنصوص علیھا في المادة 

 المادة الرابعة
 بھذا القرار فور صدوره.یعمل 

 المادة الخامسة
 ینشر ھذا القرار في الجریدة الرسمیة.

 ۲۰۱۲نیسان  ٥بیروت، في 
 حاكم مصرف لبنان
 ریاض توفیق سالمھ


