٦٠٧

تعميم أساسي للمصارف رقم ٨٩
موجه ايضا لمؤسسات الصرافة

١

ﻨـ ـ ـ ــودﻋﻜم رﺒطـ ـ ـ ــﺎ ﻨﺴـ ـ ـ ــﺨﺔ ﻋـ ـ ـ ــن اﻝﻘ ـ ـ ـ ـرار اﻻﺴﺎﺴـ ـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ـ ــم  ٨٠٢٤ﺘـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٢/١/١١اﻝﻤﺘﻌﻠـ ـ ـ ــق
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﺸﺤن اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ و"اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ" .٢
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ ٢٠٠٢/١/١١
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١اﺻـ ـ ـ ـ ــﺒﺢ ﻣﻮﺟﻬـ ـ ـ ـ ـﺎً اﱃ اﳌﺼـ ـ ـ ـ ــﺎرف وﻣﺆﺳﺴـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟﺼـ ـ ـ ـ ـﺮاﻓﺔ ﲟﻮﺟـ ـ ـ ـ ــﺐ اﻟﻘـ ـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ـ ـ ــﻢ  ١٠٧٢٦ﺗـ ـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١١/٥/٢١
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ،(٢٦٣وﻛﺎن اﺻﻼً ﻣﻮﺟﻬﺎً اﱃ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
 -٢ﻋ ـ ــﺪل اﻟﻌﻨـ ـ ـﻮان ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٠٧٢٦ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤ ـ ــﻴﻢ وﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ ،(٢٦٣
وﻛﺎن اﺻﻼً» :ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺤﻦ اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ واﱃ ﻟﺒﻨﺎن«.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٩ت /٢٠١٥-١٢-٣١

٦٠٨

قرار أساسي رقم ٨٠٢٤
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺸﺤن اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ و"اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ"

١

ان ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدة  ٧٠ﻤﻨﻪ،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  ٣٤٧ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٨/٦اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺘﻨظﻴم ﻤﻬﻨﺔ اﻝﺼراﻓﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﻻ ﺴﻴﻤﺎ
اﻝﻤﺎدﺘﻴن  ١و  ١٣ﻤﻨﻪ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي اﻝﻤﺘﺨذ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ .٢٠٠٢/١/٩
ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
اﻝﻤﺎدة اﻻوﻝﻰ :٢ﻋﻠ ــﻰ ﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﺼـ ـراﻓﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﺘﻘ ــوم ﺒﺸ ــﺤن اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴ ــﺔ و/أو اﻝﻘط ــﻊ واﻝﺴ ــﺒﺎﺌك
اﻝﻤﻌدﻨﻴﺔ واﻝﻤﺴﻜوﻜﺎت )ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ "اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ"( ﻤـن واﻝـﻰ ﻝﺒﻨـﺎن اﻝﺘﻘﻴـد ﺒﺎﻝﺸـروط
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ:
 -٣١ان ﺘﻜــون ﻤــن اﻝﻔﺌــﺔ )أ( وان ﻻ ﻴﻘــل أرﺴــﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝﻤﺨﺼــص ﻝﻠﻤرﻜــز واﻝﻔــروع ﻋــن
ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻠﻴﺎرات ﻝﻴرة ﻝﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.
 -٢ان ﺘﻘوم ﺒﺘﻌﻴﻴن ﻤﻔوض ﻤراﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤن ﺒﻴن اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺎً.
 -٣أن ﺘﻘـ ـ ـ ـ ــوم ﺒﻔﺼـ ـ ـ ـ ــل اﻝﻘﻴـ ـ ـ ـ ــود اﻝﻤﺤﺎﺴـ ـ ـ ـ ــﺒﻴﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴـ ـ ـ ـ ــﺎت ﺸـ ـ ـ ـ ــﺤن اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ
و/أو "اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ" ﻋن اﻝﻘﻴود اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ اﻻﺨرى.

 -١ﻋﺪل اﻟﻌﻨﻮان ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘـﺮار اﻟﻮﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ١٠٧٢٦ﺗـﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤـﻴﻢ وﺳـﻴﻂ رﻗـﻢ  ،(٢٦٣وﻛـﺎن اﺻـﻼً:
»ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺤﻦ اﻻوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ واﱃ ﻟﺒﻨﺎن«.
 -٢ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٣
 -٣ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٨٧٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/١٢/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٨٨

٦٠٩

 -٤ان ﺘﺘﻘﻴــد ﺒﺄﺤﻜــﺎم ﻗــﺎﻨون ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺘﺒﻴــﻴض اﻻﻤ ـوال وﺴــﺎﺌر اﻻﻨظﻤــﺔ اﻝﺼــﺎدرة ﻋــن
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن وﻋن ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻨظـﺎم ﻤراﻗﺒـﺔ
اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ واﻝﻤﺼــرﻓﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺘﺒﻴــﻴض اﻻﻤـوال وﺘﻤوﻴــل اﻻرﻫــﺎب ،ﺤﻴــث
ﻴﻨطﺒق.
 -٥ان ﺘﻘ ــوم ﺒﺘﻌﻴ ــﻴن ﻀ ــﺎﺒط اﻤﺘﺜ ــﺎل ) (Compliance officerأو وﺤ ــدة اﻤﺘﺜ ــﺎل
ﺘﻘﻴـد اﻝﻤؤﺴﺴـﺔ ﺒـﺎﻝﻘواﻨﻴن اﻝﻤرﻋﻴـﺔ اﻻﺠـراء
) (Compliance unitﺒﻐﻴـﺔ ﻤراﻗﺒـﺔ ّ
وﺒﺎﻻﻨظﻤــﺔ واﻝﺘوﺼــﻴﺎت اﻝﺼــﺎدرة ﻋــن ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن وﻋــن ﻝﺠﻨــﺔ اﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﻋﻠــﻰ
اﻝﻤﺼـ ــﺎرف وﻫﻴﺌـ ــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴـ ــق اﻝﺨﺎﺼـ ــﺔ ﻻﺴـ ــﻴﻤﺎ ﻨظـ ــﺎم ﻤراﻗﺒـ ــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ
واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻻﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻻرﻫﺎب ،ﺤﻴث ﻴﻨطﺒق.
 -٦ان ﺘﻌﻤ ــل ﻋﻠ ــﻰ اﺨﻀ ــﺎع ﻀ ــﺎﺒط اﻻﻤﺘﺜ ــﺎل أو رﺌ ــﻴس وﺤ ــدة اﻻﻤﺘﺜ ــﺎل ﺒﺎﺴ ــﺘﻤرار
ﻝـ ـ ــدورات ﺘدرﻴﺒﻴـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻤﺠـ ـ ــﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤـ ـ ــﺔ ﺘﺒﻴـ ـ ــﻴض اﻻﻤ ـ ـ ـوال وﺘﻤوﻴـ ـ ــل اﻻرﻫـ ـ ــﺎب
أو ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺤﺼـ ـ ــوﻝﻪ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﺸـ ـ ــﻬﺎدات ﻤﺘﺨﺼﺼـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــذا اﻝﻤﺠـ ـ ــﺎل ﻜﺸـ ـ ــﻬﺎدة
اﻝ ـ ـ CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist
اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻘ ـرار اﻻﺴﺎﺴــﻲ رﻗــم  ٩٢٨٦ﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٦/٣/٩اﻝﻤرﻓــق ﺒــﺎﻝﺘﻌﻤﻴم
اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم .١٠٣
 -٧ان ﺘﻘــوم ﺒﺘﻌﻴــﻴن ﻤﺴــؤول ﺘــدﻗﻴق داﺨﻠــﻲ ) (Internal Audit Officerﻝﻠﻘﻴــﺎم
ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ.
ﺘﻤ ـ ــﻨﺢ اﻝﻤؤﺴﺴ ـ ــﺎت اﻝﻤﻌﻨﻴ ـ ــﺔ ﻤﻬﻠ ـ ــﺔ ﺘﻨﺘﻬ ـ ــﻲ ﺒﺘ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠١١/١٢/٣١ﻝﻠﺘﻘﻴ ـ ــد ﺒﺄﺤﻜ ـ ــﺎم
اﻝﺒﻨــود ) (٢و) (٣و) (٥و) (٧ﻤــن ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة وﺒﺘــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٢/٣/٣١ﻝﻠﺘﻘﻴــد ﺒﺄﺤﻜــﺎم
اﻝﺒﻨد ) (١ﻤﻨﻬﺎ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :١ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف وﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼـراﻓﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــوم ﺒﺸــﺤن اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴــﺔ و/أو "اﻝﻤﻌــﺎدن
اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ" ﻤن واﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن ان ﺘﻘوم ﺒﺘزوﻴد ﻝﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻤﺼـﺎرف وﻤدﻴرﻴـﺔ اﻝﺼـﻴرﻓﺔ
 ٢ﻓﻲ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺸﻬر وﻝﻜل ﻋﻤﻠﺔ وﻜل ﻤﻌدن ،ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ  -وﻀﻌﻴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﻤﻌدة وﻓﻘﺎً ﻝﻼﻨﻤوذج رﻗم ) (١ﺘﻔﺼل ﺒﺸﻜل واﻀﺢ اﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠـم
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺸﺤن اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ و/أو "اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ" ،ﻤن واﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن.

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٣
 -٢ﻋـ ـ ــﺪل اﺳـ ـ ــﻢ »ﻣﺪﻳﺮﻳـ ـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـ ـﻮاق اﳌﺎﻟﻴـ ـ ــﺔ« ﲝﻴـ ـ ــﺚ أﺻـ ـ ــﺒﺢ »ﻣﺪﻳﺮﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺼـ ـ ــﲑﻓﺔ« ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ ﻗ ـ ـ ـﺮار ﻣﺼـ ـ ــﺮف ﻟﺒﻨـ ـ ــﺎن رﻗـ ـ ــﻢ ١١٩٤٣
ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٥/٢/٤
 -ﻳﺮاﺟﻊ اﻻﻋﻼم رﻗﻢ  ٩١٠ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٥/١١/٢

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٩ت /٢٠١٥-١٢-٣٠

٦١٠

ب -وﻀـ ـ ــﻌﻴﺔ ﺸـ ـ ــﻬرﻴﺔ ﻤﻌـ ـ ــدة وﻓﻘ ـ ـ ـﺎً ﻝﻼﻨﻤـ ـ ــوذج رﻗـ ـ ــم ) (٢ﺘﻔﺼـ ـ ــل ﺒﺸـ ـ ــﻜل واﻀـ ـ ــﺢ
ﻋــدد اﻝﻤـرات اﻝﺘــﻲ ﺘــم ﻓﻴﻬــﺎ ﺸــﺤن اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴــﺔ و/أو "اﻝﻤﻌــﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨــﺔ" ،ﻤــن
واﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن.
ج  -وﻀﻌﻴﺔ ﺸﻬرﻴﺔ ﻤﻌدة وﻓﻘﺎً ﻝﻼﻨﻤوذج رﻗم ) (٣ﺘﺒﻴن اﺠﻤﺎﻝﻲ ﺤﺠم اﻨﺘﻘﺎل اﻻوراق
اﻝﻨﻘدﻴﺔ و/أو "اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ" داﺨل ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻨـﺎﺘﺞ ﻋـن اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـوم ﺒﻬـﺎ
ﻫــذﻩ اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺒﻴﻨﻬــﺎ وﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺒــﻴن اﻝﻤﺼــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺨﺎﻀــﻌﺔ
ﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘوم ﺒﺸﺤن اوراق ﻨﻘدﻴﺔ و/أو "ﻤﻌﺎدن ﺜﻤﻴﻨﺔ".
د  -وﻀ ــﻌﻴﺔ ﺸ ــﻬرﻴﺔ ﻤﻌ ــدة وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻼﻨﻤ ــوذج رﻗ ــم ) (٤ﺘﺒ ــﻴن ﺠﻤﻴ ــﻊ ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت اﻨﺘﻘ ــﺎل
اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ و/أو "اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ" داﺨل ﻝﺒﻨﺎن اﻝﺘﻲ ﺘوازي او ﺘﻔـوق ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ
ﻤﺒﻠﻎ  /١٠ ٠٠٠/دوﻻر اﻤﻴرﻜﻲ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :١ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ــﺎرف اﻝﺘ ـ ــﻲ ﻻ ﺘﻘ ـ ــوم ﺒﺸ ـ ــﺤن اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴ ـ ــﺔ و/أو "اﻝﻤﻌ ـ ــﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨ ـ ــﺔ"
ﻤن واﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن ان ﺘﻘوم ﺒﺘزوﻴد ﻝﺠﻨﺔ اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف وﻤدﻴرﻴﺔ اﻝﺼـﻴرﻓﺔ

٢

ﻓـﻲ

ﻤﺼ ــرف ﻝﺒﻨ ــﺎن ﺒوﻀ ــﻌﻴﺔ ﺸ ــﻬرﻴﺔ ﻤﻌ ــدة وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻼﻨﻤ ــوذج رﻗ ــم ) (٣ﺘﺒ ــﻴن ﺤﺠ ــم اﻨﺘﻘ ــﺎل
اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴــﺔ و/أو "اﻝﻤﻌــﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨــﺔ" داﺨــل ﻝﺒﻨــﺎن ،اﻝﻨــﺎﺘﺞ ﻋــن اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــوم
ﺒﻬﺎ ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎرف ﻓـﻲ ﻤـﺎ ﺒﻴﻨﻬـﺎ وﻓـﻲ ﻤـﺎ ﺒـﻴن ﻫـذﻩ اﻝﻤﺼـﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﺨﺎﻀـﻌﺔ
ﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘوم ﺒﺸﺤن اﻻوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ و/أو "اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ".
اﻝﻤـ ــﺎدة اﻝراﺒﻌـ ــﺔ :٣ﺘرﺴـ ــل اﻝوﻀـ ــﻌﻴﺎت اﻝﺸـ ــﻬرﻴﺔ اﻝﻤﺸـ ــﺎر اﻝﻴﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ اﻝﻤـ ــﺎدﺘﻴن اﻝﺜﺎﻨﻴـ ــﺔ واﻝﺜﺎﻝﺜـ ــﺔ اﻋـ ــﻼﻩ
ﻋﻠـ ـ ـ ــﻰ اﺴ ـ ـ ـ ــطواﻨﺎت ﻤﻤﻐﻨط ـ ـ ـ ــﺔ ) (Diskettesﻀ ـ ـ ـ ــﻤن ﻤﻬﻠـ ـ ـ ــﺔ ﻋﺸـ ـ ـ ـ ـرة اﻴ ـ ـ ـ ــﺎم ﺘﻠ ـ ـ ـ ــﻲ
اﻨﺘﻬــﺎء اﻝﺸــﻬر اﻝﻤﺼ ـرح ﻋﻨــﻪ وذﻝــك ﻓــﻲ ﺤــﺎل وﺠــود او ﻋــدم وﺠــود ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﺸ ــﺤن
ﻝﻼوراق اﻝﻨﻘدﻴﺔ و/أو "اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ" ﻤن واﻝﻰ ﻝﺒﻨﺎن او اﻨﺘﻘﺎل ﻝﻼﻤوال اﻝﻨﻘدﻴـﺔ و/أو
"اﻝﻤﻌﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ" داﺨل ﻝﺒﻨﺎن.

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٣
 -٢ﻋـ ـ ــﺪل اﺳـ ـ ــﻢ »ﻣﺪﻳﺮﻳـ ـ ــﺔ اﻷﺳ ـ ـ ـﻮاق اﳌﺎﻟﻴـ ـ ــﺔ« ﲝﻴـ ـ ــﺚ أﺻـ ـ ــﺒﺢ »ﻣﺪﻳﺮﻳـ ـ ــﺔ اﻟﺼـ ـ ــﲑﻓﺔ« ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ ﻗ ـ ـ ـﺮار ﻣﺼـ ـ ــﺮف ﻟﺒﻨـ ـ ــﺎن رﻗـ ـ ــﻢ ١١٩٤٣
ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٥/٢/٤
 ﻳﺮاﺟﻊ اﻻﻋﻼم رﻗﻢ  ٩١٠ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٥/١١/٢ -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٣

 ٦١٠ﻣﻜﺮر ١

اﻝﻤﺎدة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :١ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار ﻓور ﺼدورﻩ.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺴﺎدﺴﺔ :٢ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ.
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ ٢٠٠٢/١/١١
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١اﺻـ ـ ــﺒﺢ ﺗ ـ ـ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳌـ ـ ــﺎدة »اﳋﺎﻣﺴـ ـ ــﺔ« ﺑـ ـ ــﺪﻻً ﻣـ ـ ــﻦ »اﻟﺜﺎﻧﻴـ ـ ــﺔ« ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ ١٠٧٢٦
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٣
 - ٢اﺻـ ـ ــﺒﺢ ﺗ ـ ـ ـﺮﻗﻴﻢ ﻫـ ـ ــﺬﻩ اﳌـ ـ ــﺎدة »اﻟﺴﺎدﺳـ ـ ــﺔ« ﺑـ ـ ــﺪﻻً ﻣـ ـ ــﻦ »اﻟﺜﺎﻟﺜـ ـ ــﺔ« ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ ١٠٧٢٦
ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٣

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٩ت /٢٠١٥-١٢-٣١

 ٦١٠ﻣﻜﺮر٢

االنموذج رقم  : ١ ١ملحق بالتعميم االساسي رقم ٨٩
المصرف  /مؤسسة الصرافة
الرقم على الالئحة
الشھر
السنة

جدول شھري بإجمالي حجم عمليات شحن االوراق النقدية او القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات من والى لبنان
من لبنان
اسم البلد

إسم العميل

نوع العملة

قيمة الشحن بالعملة االساسية

المبلغ مقوما ً
بالدوالر االميركي

نوع السبائك المعدنية
او المسكوكات

قيمة السبائك المعدنية
او المسكوكات مقومة
بالدوالر االميركي

الى لبنان
اسم البلد

إسم العميل

__________________________

نوع العملة

قيمة الشحن بالعملة االساسية

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﳕﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٣

المبلغ مقوما ً بالدوالر
االميركي

نوع السبائك المعدنية
او المسكوكات

قيمة السبائك المعدنية
او المسكوكات مقومة
بالدوالر االميركي

االنموذج رقم  : ١ ٢ملحق بالتعميم االساسي رقم ٨٩
المصرف  /مؤسسة الصرافة
الرقم على الالئحة
الشھر
السنة

جدول شھري بعدد عمليات شحن االوراق النقدية او القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات من والى لبنان
من لبنان
تاريخ الشحن

اسم البلد

اسم العميل

قيمة الشحن االجمالية مقومة
بالدوالر االميركي

نوع السبائك المعدنية
او المسكوكات

الى لبنان
تاريخ الشحن

اسم البلد

اسم العميل

قيمة الشحن االجمالية مقومة
بالدوالر االميركي

نوع السبائك المعدنية
او المسكوكات

قيمة السبائك المعدنية
او المسكوكات مقومة
بالدوالر االميركي

رقم بوليصة الشحن

قيمة السبائك المعدنية
او المسكوكات مقومة
بالدوالر االميركي

رقم بوليصة الشحن

 ٦١٠ﻣﻜﺮر ٣

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٩ت /٢٠١٥-١٢-٣١

__________________________

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﳕﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٣

 ٦١٠ﻣﻜﺮر ٤

االنموذج رقم  :١ ٣ملحق بالتعميم االساسي رقم ٨٩
المصرف  /مؤسسة الصرافة
الرقم على الالئحة
الشھر
السنة

جدول شھري بإجمالي انتقال االوراق النقدية او القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات داخل لبنان )تسليم أو تسلم(
تسليم إلى
اسم العميل داخل لبنان

نوع العملة

المبلغ بالعملة االساسية

المبلغ مقوما ً بالدوالر االميركي

نوع السبائك المعدنية
او المسكوكات

تسلم من
اسم العميل داخل لبنان

__________________________

نوع العملة

المبلغ بالعملة االساسية

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﳕﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٣

المبلغ مقوما ً بالدوالر االميركي

نوع السبائك المعدنية
او المسكوكات

قيمة السبائك المعدنية او
المسكوكات مقومة
بالدوالر االميركي

قيمة السبائك المعدنية او
المسكوكات مقومة
بالدوالر االميركي

االنموذج رقم  :١ ٤ملحق بالتعميم االساسي رقم ٨٩
المصرف  /مؤسسة الصرافة
الرقم على الالئحة
الشھر
السنة

جدول شھري يبين عمليات انتقال االوراق النقدية او القطع والسبائك المعدنية والمسكوكات داخل لبنان التي توازي او تفوق قيمتھا مبلغ  ١٠٫٠٠٠دوالر اميركي

تاريخ العملية

اسم العميل داخل لبنان
) مؤسسة او فرد(

العنوان

الجنسية

رقم السجل

نوع العملة

المبلغ
بالعملة
االساسية

المبلغ مقوما ً
بالدوالر
االميركي

نوع السبائك
المعدنية او
المسكوكات

قيمة السبائك
المعدنية او
المسكوكات مقومة
بالدوالر االميركي

 ٦١٠ﻣﻜﺮر ٥

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٩ت /٢٠١٥-١٢-٣١

__________________________

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻷﳕﻮذج ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٣

