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 /٢٠١٥-١٢- ٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/     ١٩١٢    القديم الرقم

  
  
  

  ٨٣ رقم للمصارف أساسي تعميم
  المالية المؤسسات الى ايضا موجه

    
  
  

 ونظـام ١٨/٥/٢٠٠١ تـاريخ ٧٨١٨ رقـم ١االساسـي القـرار مـن كـل عـن نسـخة ربطـا نودعكم
  .٢ به المرفق اإلرهاب وتمويل االموال تبييض لمكافحة والمصرفية المالية العمليات مراقبة

  
 ٢٠٠١ ايار ١٨ في بيروت،

 لبنان فمصر  حاكم
  سالمه توفيق رياض

                                              
   )،٣٥ رقـــــــــــم وســـــــــــيط (تعمـــــــــــيم ١٧/٩/٢٠٠٣ تـــــــــــاريخ ٨٤٨٨ رقـــــــــــم الوســـــــــــيط القـــــــــــرار مــــــــــــن الثانيــــــــــــة املــــــــــــادة بــــــــــــأحكام عمــــــــــــال    -١

  أعماهلا. على املراقبة مفوضي إىل به املرفق والنظام القرار هذا إبالغ املالية واملؤسسات املصارف على يتوجب
   )٢٤١ رقــــــــم وســــــــيط (تعمــــــــيم ٣٠/١٢/٢٠١٠ تــــــــاريخ ١٠٦٢٢ رقــــــــم الوســــــــيط القــــــــرار مبوجــــــــب النظــــــــام هــــــــذا تســــــــمية عــــــــدلت    -٢

  .» االموال تبييض ملكافحة واملصرفية املالية العمليات مراقبة نظام « اصًال: وكان



٥٥٢  

  
  

  
  ٧٨١٨ رقم أساسي قرار

   والمصرفية المالية العمليات مراقبة نظام

  ١ اإلرهاب وتمويل االموال تبييض لمكافحة
  

 لبنان، مصرف حاكم ان
 المادة سيما ال االموال)، تبييض (مكافحة ٢٠/٤/٢٠٠١ تاريخ ٢ ٣١٨ رقم القانون احكام على بناء

 منه، الخامسة
 ،١٦/٥/٢٠٠١ بتاريخ المنعقدة جلسته في المتخذ المركزي المجلس قرار على وبناء

  

 يأتي: ما يقرر
  

 تبييض لمكافحة والمصرفية المالية العمليات مراقبة "نظام التنفيذ موضع يوضع  :االولى المادة
 القرار. بهذا المرفق  " ١رهاباإل وتمويل االموال

 من: كل يلغى  :الثانية المادة
 تاريخ ٦٣٤٩ رقم االساسي القرار من االولى المادة من )٢( البند  -  ١

 المالية وللمؤسسات للمصارف االساسي بالتعميم المرفق ٢٤/١٠/١٩٩٦
  . ٢٤/١٠/١٩٩٦ تاريخ ٢٩ رقم

ـــــــرار  - ٢ ـــــــم الق ـــــــاريخ ٧٥١١ رق ـــــــق ٢١/١/٢٠٠٠ ت ـــــــالتع المرف    للمصـــــــارف ميمب
 . ٢١/١/٢٠٠٠ تاريخ  ١٧٩٢٣ رقم

 صدورهما. فور به المرفق والنظام القرار بهذا يعمل  :الثالثة المادة
 الرسمية. الجريدة في به المرفق والنظام القرار هذا ينشر  :الرابعة المادة

 ٢٠٠١ ايار ١٨ في بيروت،
 لبنان مصرف حاكم
سالمه توفيق رياض

                                              
   )٢٤١ رقم وسيط (تعميم ٣٠/١٢/٢٠١٠ تاريخ ١٠٦٢٢ رقم الوسيط القرار مبوجب النظام هذا تسمية عدلت   - ١

  .» االموال تبييض ملكافحة واملصرفية املالية العمليات مراقبة نظام « اصًال: وكان
 .٢٤/١١/٢٠١٥ بتاريخ الصادر ٤٤ رقم القانون مبوجب املستبدل حبكم القانون هذا يعترب -٢
  القدمي. للرتقيم وفقا هو التعميم رقم   - ٣
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   والمصرفية المالية العمليات مراقبة نظام

  ١ اإلرهاب وتمويل األموال تبييض لمكافحة

 
  

 المتعلق ٢٠/٤/٢٠٠١ تاريخ ٢ ٣١٨ رقم القانون ألحكام تنفيذاً  النظام هذا وضع  :١ المادة
  األموال. تبييض بمكافحة

 في تورطها لتالفي عمالئها مع تجريها التي العمليات على رقابة إجراء المصارف على
 المحددة القواعد األقل، على باعتمادها، وذلك إرهاب تمويل أو أموال تبييض عمليات

  النظام. هذا في
  

 الخارج في المراسلة األجنبية المصارف مع العالقات األول: القسم

  
لة مع مصرف صوري او االستمرار فيها، على المصرف عدم الدخول في عالقة مراس  :٣ ٢ المادة

  فعليًا دًا التأكد من أن له وجو يجب وعند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خارجي، 
وذلك استنادًا إلى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، باإلضافة إلى كونه ال يتعامل مع 
 مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراءات كافية

 وفعالة لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
  باإلضافة إلى ما سبق، على المصرف تطبيق اإلجراءات التالية:

اإلستحصـــال علـــى موافقـــة اإلدارة التنفيذيـــة العليـــا قبـــل إقامـــة عالقـــات مـــع مصـــارف  -١
 مراسلة.

 Respondent" الــذي يتعامــل معــه التثبــت مــن طبيعــة نشــاط المصــرف األجنبــي -٢
Bank." 

  الــــــذي يتعامــــــل معــــــهكــــــل مــــــن المصــــــرف والمصــــــرف األجنبــــــي ة تحديــــــد مســــــؤولي -٣
"Respondent Bank " 

  القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة لحسابات الدفع  -٤
)Payable Through Accounts المفتوحة لديه من قبل المصارف األجنبية (

العناية الواجبة تجاه العمالء الذين لديهم أدت التزامات هذه المصارف المراسلة،  بأن 
  إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات المصرف المراِسل، والتأكد من قدرة 

 هذه األخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب.

                                              
  ).٢٤١ رقم وسيط (تعميم ٣٠/١٢/٢٠١٠ تاريخ ١٠٦٢٢ رقم الوسيط القرار من األوىل املادة مبوجب مستبدل نظام - ١
 .٢٤/١١/٢٠١٥ بتاريخ الصادر ٤٤ رقم القانون مبوجب املستبدل حبكم القانون هذا يعترب -٢
  ٧/٨/٢٠١٩ تــــــــــاريخ ١٣٠٩٣ أدخــــــــــل آخــــــــــر تعــــــــــديل علــــــــــى هــــــــــذه املــــــــــادة مبوجــــــــــب املــــــــــادة األوىل مــــــــــن القــــــــــرار الوســــــــــيط رقــــــــــم  -٣

 ).٥٢٣ (تعميم وسيط رقم
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  الواجبة العناية وٕاجراءات العمالء مع العالقات  الثاني: القسم

 
  التالية: بالعبارات يقصد  -١١ :٣ المادة

 كــان مهمــا مؤسســة أو شــركة كــان ســواء معنــوي أو طبيعــي شــخص كــل "العميـل"  -
  هيئــة أو )Trust( كالـــ )Legal Arrangement( قانونيــة بنيــة ايــة أو نوعهــا

ـــــــة أو منظمـــــــة أو ـــــــربح تتـــــــوخى ال جمعي ـــــــات، التعاضـــــــد، (صـــــــناديق ال   التعاوني
  إلخ...) األندية، الخيرية، الجمعيات اإلجتماعية، الرعاية دور

 يملـك طبيعـي شـخص كـل )Beneficial Owner( االقتصـادي" الحـق "صـاحب  -
ـــــــلة فـــــــي فعليـــــــًا، يســـــــيطر أو النهائيـــــــة المحص )Ultimately( مباشـــــــرة بصـــــــورة  
 العمليـات تـتم الـذي الطبيعـي خصالشـ علـى و/أو "العميـل" على مباشرة، غير أو

  عنه. نيابة
 فيهــا يكــون التــي الحــاالت المباشــرة غيــر الســيطرة و/أو التملــك حــاالت مــن تعتبــر
 ســيطرة وســائل خــالل مــن أو متسلســلة تملكــات خــالل مــن الســيطرة و/أو التملــك

  مباشرة. غير
ة أو علــى المصــارف، كــل فــي مــا خصــها، أن تمتنــع عــن االحتفــاظ بحســابات مجهولــ  - ٢ 

ـــح الحســـابات، وأن تطبــق  حســابات بأســماء وهميــة، وأن تعتمــد إجــراءات واضحـــة لفت
ــدائمين  إجــراءات العنايـــة الواجبـــة والتــي تشــمل التحقــق مــن هويــة كــل مــن عمالئهــا ال
والعــابرين، المقيمــين وغيــر المقيمــين وتحديــد طبيعــة عملهــم وفهــم كيفيــة هيكلــة ملكيــة 

يطرة عليـه وفهـم وتحديـد الغـرض مـن التعامـل و/أو الشخص المعنوي و/أو كيفيـة السـ
مـــن فـــتح الحســـاب ونـــوع أي منهمـــا و"صـــاحب الحـــق االقتصـــادي" ومصـــدر األمـــوال 

  :٢ ومراقبة العمليات بشكل مستمر، السيما في الحاالت اآلتية
 ذلــك فــي بمــا كافــة أنواعهــا علــى الحســابات فــتح أو التعامــل إجــراء عنــد أو قبــل -

 المرقمة. الحساباتو  اإلئتمانية الحسابات
 التسليف. عمليات -
 .حديدية صناديق إيجارة عقد تنظيم -
 اإللكترونية. بالوسائل األموال تحويل عمليات -
ـــــغ  التـــــي الصـــــندوق عمليـــــات -    أميركـــــي دوالر آالف عشـــــرة قيمتهـــــا تفـــــوق أو تبل

 أخرى. عملة أية في يعادلها ما أو

                                              
   ١٣/٦/٢٠١٨ تــــــــــاريخ ١٢٨٢٦ رقـــــــــم الوســـــــــيط القــــــــــرار مـــــــــن األوىل املـــــــــادة مبوجــــــــــب البنـــــــــد هـــــــــذا علىــــــــــى تعـــــــــديل آخـــــــــر أدخـــــــــل -١

 ).٤٩٨ رقم وسيط (تعميم
  ٧/٨/٢٠١٩تـــــــاريخ  ١٣٠٩٣رقـــــــم  الوســـــــيط القـــــــرار مـــــــن الثانيـــــــة املـــــــادة مبوجـــــــب البنـــــــد هـــــــذا مطلـــــــع علىـــــــى تعـــــــديل آخـــــــر أدخـــــــل  -٢

 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم 
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 شــــبابيك علــــى العميــــل يجريهــــا التــــي النقديــــة المــــدفوعات الصــــندوق عمليــــات تشــــمل
 الصــكوك شـراء الثمينــة، المعـادن شــراء العمـالت، صــرف األمـوال، (إيــداع المصـارف

 فيهـــا بمـــا نقـــداً  شـــيكات شـــراء الصـــندوق، علـــى بأذونـــات نقـــداً  اإلكتتـــاب نقـــدًا، الماليـــة
  إلخ...) السياحية الشيكات

 العنايـــة اتإجــراء تطبيــق يقتضــي االقتصــادي"، الحــق "صــاحب هويــة تحديــد عنــد -١مكــرر ٢
   تصـــدرها التـــي تلـــك ذلـــك فـــي بمـــا "العمـــالء" علـــى تطبيقهـــا المطلـــوب ذاتهـــا الواجبــــة

  الخاصة. التحقيق هيئة
ـــــــة الواجبـــــــة،  -٢ ٣ ـــــــق إجـــــــراءات العناي ـــــــذ العمليـــــــة تطبي ـــــــى الموظـــــــف المـــــــولج بتنفي   عل

  بصــرف النظــر عــن قيمــة العمليــة، إذا الحــظ ، بمــا يشــمل التحقــق مــن هويــة العميــل
 )٢متعـددة تجـري بمبـالغ تقـل عـن الحـد األدنـى المـذكور فـي البنـد ( لياتأن هناك عم

  أو مـــــــــا يعادلـــــــــه . أ./د١٠٠٠٠مـــــــــن هـــــــــذه المـــــــــادة ويبلـــــــــغ أو يفـــــــــوق مجموعهـــــــــا /
متعــددة لشــخص واحــد أو إذا نشــأ لديــه  وذلــك علــى الحســاب نفســه أو علــى حســابات

 .أو تمويل إرهاب العمالء بمحاولة تبييض أموال شك حول قيام أحد
 مــن يطلــب أن العمليــة بتنفيــذ المــولج الموظــف علــى العميــل، هويــة مــن التحقــق بغيــة  -٤

 العميل:
 القيــــد بيـــان أو الهويـــة بطاقـــة أو الســـفر جـــواز إبـــراز طبيعيـــًا، شخصـــاً  كـــان إذا  أ) 

 .إقامة إجازة أو اإلفرادي
   لألصــــــول وفقــــــاً  عليهــــــا مصــــــادقاً  مســــــتندات إبــــــراز معنويــــــًا، شخصــــــاً  كــــــان إذا  ب)

 توزيـع كيفيـة تبـين والئحـة الملكيـة وهيكليـة التسجيل وشهادة األساسي مالنظا عن
 بالتوقيع المفوضين والئحة مباشرة) غير أو مباشرة (بصورة الحصص أو األسهم

 الطبيعيـين واألشخاص والمديرين القانوني الممثل هوية عن صورة إلى باإلضافة
 الفعليــة الســيطرة لهمتخــو  نســبة مباشــرة، غيــر أو مباشــرة بصــورة يملكــون، الــذين
  الشركة. إدارة على

   األصـــل طبـــق نســـخة أو أصـــل إبـــراز وكيـــل، طريـــق عـــن تـــتم العمليـــة كانـــت إذا  ج)
 الوكيــل بهويــة المتعلقــة المســتندات عــن صــورة إبــراز إلــى باإلضــافة الوكالــة عــن

   عليهــــا المنصــــوص الواجبــــة، العنايــــة إجــــراءات تطبيــــق يتوجــــب كمــــا والموكــــل،
 المهني. غير الوكيل على أعاله، ٣ المادة من )٢( البند في

                                              
 ).٤٩٨ رقم وسيط (تعميم ١٣/٦/٢٠١٨ تاريخ ١٢٨٢٦ رقم الوسيط القرار من الثالثة املادة مبوجب البند هذا علىى أضيف -١
  ٧/٨/٢٠١٩تــــــــــاريخ  ١٣٠٩٣رقــــــــــم  أدخـــــــــل آخــــــــــر تعــــــــــديل علىـــــــــى هــــــــــذا البنــــــــــد مبوجــــــــــب املـــــــــادة الثالثــــــــــة مــــــــــن القـــــــــرار الوســــــــــيط  -٢

 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم 



٥٥٦  

 علــى التوقيــع علــى رســمياً  تصــديقاً  المراســلة، طريــق عــن تــتم العمليــة كانــت إذا  د)
 التحقـق أو التوقيـع علـى المصـادقة ويمكـن مسـتقلة إفـادة بموجب أو ذاتها الوثيقة

ــــة مــــن ــــيم العميــــل هوي ــــق عــــن الخــــارج فــــي المق    تــــابع أو مراســــل مصــــرف طري
 التثبت يمكن آخر مصرف من أو فروعه أحد أو للمصرف تمثيلي بمكت من أو

ــــة مــــن ــــى المعتمــــدة تواقيعــــه مطابق ــــة خاضــــعاً  يكــــون أن عل ــــدة لرقاب  ويعتمــــد جي
 تكون أن وشرط اإلرهاب وتمويل األموال تبييض لمكافحة وفعالة كافية إجراءات

 خاضـع مصـرف لـدى العميـل باسـم حساب من صادرة الحساب على عملية أول
 وتمويـل األمـوال تبيـيض لمكافحة وفعالة كافية ضوابط ويعتمد جيدة لرقابة اً أيض

 .اإلرهاب
 عنـــد المعلومـــات أو البيانـــات صـــحة عـــن الناتجـــة المســـؤولية المصـــرف يتحمـــل
  منها. والتحقق العمالء هوية على للتعرف ثالث طرف على اعتماده

لحـق االقتصـادي على المصـرف أن يحـتفظ بمعلومـات عـن العميـل وعـن صـاحب ا  -١ ٥
)Beneficial Ownerومهنتـه، وعـن  اسـمه الكامـل وعنـوان مكـان إقامتـه )، سـيما

 الوثائق التـي اعتمـدت للتحقـق ممـا تقـدم وبملفـات وضعه المالي، وبنسخ عن جميع
  خمس سنوات على األقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء عالقة العمل  لمدةالحسابات 

  بمـا يشـمل المراسـالت التجاريـة ونتـائج مليـات كافـة وبجميع المستندات المتعلقة بالع
العمليــة، بحيــث  خمــس ســنوات علــى األقــل بعــد إنجــاز لمــدة اي تحليــل يــتم إجــراؤه،

  .أن تشكل هذه السجالت عند الضرورة دليًال لالدعاء ضد النشاط الجرمييمكن 
 مــن )٢( البنــد فــي عليهــا المنصــوص الواجبــة، العنايــة بــإجراءات القيــام تعــّذر عنــد  -٦

 فــتح عــدم ينبغــي مرضــية، بصــورة الحقيقيــين والمســتفيدين للعمــالء أعــاله، ٣ المــادة
 بــإبالغ القيــام فــي الّنظــر يجــب كمــا المعاملــة، إجــراء أو التعامــل بــدء أو الحســاب

  .٢٠/٤/٢٠٠١ تاريخ ٢ ٣١٨ رقم القانون بموجب المنشأة الخاصة" التحقيق "هيئة
مـن قـانون  ٣ودائـع مرقمـة لعمالئهـا وفقـًا للمـادة على المصارف عند فتح حسابات  -٣ ٧

اســتعمال أرقــام و/أو حــروف حصــرًا للتعريــف  ٣/٩/١٩٥٦ســرية المصــارف تــاريخ 
إجراءات العناية الواجبـة عن هذه الحسابات وعدم استخدام أسماء مستعارة وتطبيق 

 .كافة بشأنها
 

                                              
  ٧/٨/٢٠١٩تــــــــــاريخ  ١٣٠٩٣رقــــــــــم أدخـــــــــل آخــــــــــر تعــــــــــديل علىـــــــــى هــــــــــذا البنــــــــــد مبوجــــــــــب املـــــــــادة الثالثــــــــــة مــــــــــن القـــــــــرار الوســــــــــيط   -١

 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم 
 .٢٤/١١/٢٠١٥ بتاريخ الصادر ٤٤ رقم القانون مبوجب املستبدل حبكم القانون هذا يعترب -٢
 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم  ٧/٨/٢٠١٩تاريخ  ١٣٠٩٣رقم  أضيف هذا البند مبوجب املادة الرابعة من القرار الوسيط  -٣



٥٥٧ 
  

 /٢٠١٩-١٢-٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/

   اإلقتصــــــادي لحــــــقا صـــــاحب لــــــيس العميـــــل بــــــأن الشـــــك حالــــــة فـــــي المصــــــرف، علـــــى  :٤ المادة
 تصــريحاً  العميــل مــن يطلــب أن ثالــث، طــرف هــو الحــق صــاحب بــأن العميــل أفــاد إذا أو

 وشـــهرته إســـمه والســـيما الفعلـــي) (المســـتفيد اإلقتصـــادي الحـــق صـــاحب فيـــه يحـــدد خطيـــاً 
  التصـريح هـذا عن بنسخة يحتفظ وأن المالي وضعه عن ومعلومات ومهنته إقامته ومكان
 أعاله. ٣ المادة من )٥( البند في المذكورة للمدة القتصاديا الحق صاحب هوية وعن
ـــــاه، المـــــذكورة الحـــــاالت فـــــي اإلقتصـــــادي الحـــــق صـــــاحب هويـــــة حـــــول الشـــــك يقـــــوم    أدن
  الحصر: ال البيان سبيل على وذلك

 مـالي وسـيط أو عام وكيل أو محام (غير مهني غير لشخص وكالة إعطاء حال في  أ) 
 توكيله. مبرر تفسر بالموكل تربطه عالقة ال أن الظاهر، حسب يتضح، مثًال)

   مؤسســــــات طريـــــق عــــــن أو مرقمـــــة حســــــابات خـــــالل مــــــن التعامـــــل تــــــم حـــــال فـــــي  ب)
  .)Front Companies( واجهة تشكل شركات أو

 العمليــة، بتنفيــذ يقــوم الــذي الموظــف قبــل مــن معروفــاً  للعميــل المــالي الوضــع كــان إذا  ج)
 .المالي وضعه مع متناسبة غير إجراؤها المنوي العملية قيمة وكانت

  .أخرى الفتة مؤشرات أية أعماله، ممارسة إطار ضمن المصرف، إنتباه استرعت إذا د) 
  

   رئيســــــــــاً  بصــــــــــفته لبنــــــــــان مصــــــــــرف حــــــــــاكم إلــــــــــى فــــــــــوراً  يبلــــــــــغ أن المصــــــــــرف علــــــــــى    :٥ المادة
 أو المصــرفية العمليــة بــأن شــكوك أو تأكيــدات لديــه كانــت إذا الخاصــة" التحقيــق "هيئــة لـــ

ــ  منظمــات أو إرهابيــة أعمــال أو إرهــاب تمويــل أو أمــوال بتبيــيض تتعلــق إجراءهــا ةمحاول
  :عندما والسيما إرهابية

 العميـل بـه أدلـى الذي الخطي التصريح صحة حول إزالتها ويتعذر شكوك لديه تنشأ -
 دقيقـة غير أو مغلوطة معلومات أعطي انه أو اإلقتصادي الحق صاحب هوية عن
 .الهوية هذه عن

ــــين -  الحــــق صــــاحب هويــــة أو العميــــل هويــــة مــــن التحقــــق أثنــــاء ضــــّلل انــــه هلــــ يتب
 .العميل من المقدمة المعلومات حول شكوك لديه وتستمر اإلقتصادي

ـــــــــتم - ـــــــــل إرجـــــــــاع ي ـــــــــاءً  أو مباشـــــــــرة إمـــــــــا شـــــــــيكات أو تحاوي    المعنيـــــــــين لطلـــــــــب بن
   تنطــــــوي بأنهــــــا الشــــــك بســــــبب أو التزويــــــر بســــــبب المراســــــلة، المصــــــارف والســــــيما

 .بوهةمش عمليات على
  يكـون لديـه أســباب منطقيـة تحملـه علــى االعتقـاد بـأن تنفيــذ إجـراءات العنايـة الواجبــة  -

ســوف ينبــه العميــل عــن تــوفر اشــتباه لــدى المصــرف حــول تبيــيض أمــوال أو تمويــل 
 .١ إرهاب وفي هذه الحالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة هذه االجراءات

                                              
 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم  ٧/٨/٢٠١٩تاريخ  ١٣٠٩٣رقم  القرار الوسيطأضيف هذا البند مبوجب املادة اخلامسة من   -١



٥٥٨  

ــــقالت "هيئــــة ابــــالغ المصــــارف علــــى :١مكــــرر ٥ المــــادة    والتــــدابير بــــاإلجراءات فــــورًا، ،الخاصــــة" حقي
ــــي ــــى اســــتناداً  تتخــــذها قــــد الت    بمكافحــــة والمتعلقــــة بهــــا المعمــــول واألنظمــــة القــــوانين ال

ــــل االمــــوال تبيــــيض ــــك االرهــــاب، وتموي ــــال او تجميــــد لجهــــة وذل ــــد حســــاب اي اقف    عائ
   وتوضـــــيح لـــــه حســـــاب اي فـــــتح عـــــن او التعامـــــل عـــــن االمتنـــــاع او عمالئهـــــا الحـــــد

  التدابير. أو االجراءات هذه اتخاذ تبرر التي الموجبة سباباال
  

ــــــــــــى  :٦ المادة    مســــــــــــتمر  بشــــــــــــكل الواجبــــــــــــة العنايــــــــــــة إجــــــــــــراءات تطبــــــــــــق أن فالمصــــــــــــار  عل
   القـــــانون صـــــدور قبـــــل المفتوحــــة الحســـــابات أصـــــحاب فـــــيهم بمــــن كافـــــة عمالئهـــــا علــــى
   معلومـــــــات أيــــــة إضــــــافة أو تعــــــديل لجهـــــــة وذلــــــك ،٢٠/٤/٢٠٠١ تــــــاريخ ٢ ٣١٨ رقــــــم
ــــى ــــة أنمــــوذج عل    متغيــــرات أيــــة عــــن تنــــتج )،KYC Form( المعتمــــد العمــــالء معرف

 المصرح المعلومات دقة أو صحة في الشك حال في وخاصة العميل وضع على تطرأ قد
ـــــــــــي أو ســـــــــــابقاً  عنهـــــــــــا ـــــــــــي الحقـــــــــــة تغييـــــــــــرات حـــــــــــدوث حـــــــــــال ف ـــــــــــل هويـــــــــــة ف    العمي

  .اإلقتصادي الحق صاحب هوية أو
ـــــــة لهـــــــذه ـــــــى يتوجـــــــب الغاي ـــــــ محـــــــددة عمـــــــل خطـــــــط إعـــــــداد مصـــــــرف كـــــــل عل    اريخو الت
  .الموجبات هذه لتنفيذ

  
 والعمالء العمليات بعض مراقبة :الثالث القسم

  
ــــق إجــــراءات العنايــــة الواجبــــة المعــــّززة بمــــا يشــــمل    -٣ ١ :٧ المادة يتوجــــب علــــى المصــــرف أن يطّب

 عـــن مصــدر األمــوال ووجهتهــا وعـــن موضــوع العمليــة وهويـــة االســتعالم مــن العميــل
العمليـة علـى الخصـائص  وصـاحب الحـق االقتصـادي، وذلـك عنـدما تنطـوي المستفيد
  التالية:

  وعلــى المصــرف  العمليــة فــي ظــروف غيــر اعتياديــة مــن التعقيــد، هــذه أن تجــري  أ) 
ــــــة وطبيعتهــــــا،  أن يقــــــدر هــــــذه الظــــــروف ــــــوع العملي ــــــى ن ــــــيس فقــــــط بــــــالنظر إل   ل

  بالنظر إلى غايتها الظاهرة. بل أيضاً 
هــدفًا مــشروعًا، خصوصـًا  أو ية وكأن ليس لها مبررًا اقتصـادياً العمل هذهأن تبدو   ب)

  والنشــاط المهنــي للعميــل أو حتــى بينهــا وبــين عاداتــه  بســبب التفــاوت بــين العمليــة
  شخصيته. أو

  

                                              
 .)٥٠٨ رقم وسيط (تعميم ١٩/٩/٢٠١٨ تاريخ ١٢٨٧٤ رقم الوسيط القرار مبوجب املادة هذه أضيفت -١
 .٢٤/١١/٢٠١٥ بتاريخ الصادر ٤٤ رقم القانون مبوجب املستبدل حبكم القانون هذا يعترب -٢
  ٧/٨/٢٠١٩تـــــــــاريخ  ١٣٠٩٣رقــــــــم  مــــــــن القــــــــرار الوســــــــيط السادســــــــةا البنــــــــد مبوجــــــــب املــــــــادة أدخــــــــل آخــــــــر تعــــــــديل علىــــــــى هــــــــذ  -٣

 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم 



 ١  مكرر ٥٥٨
  

 /٢٠١٩-١٢-٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/

أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيمًا فـي دول ال تطبـق توصـيات   ج)
  ر كــــــــاٍف ويــــــــتم التحقــــــــق مجموعــــــــة العمــــــــل المــــــــالي أو تطبقهــــــــا بشــــــــكل غيــــــــ

خاصــة  مـن ذلـك مـن خـالل المراجعـة الدوريــة للموقـع اإللكترونـي لهـذه المجموعـة
 .بعد كل اجتماع عام لها

  
 المصرف: على -١ ٢

   صرافـــــــــــــة مؤسســـــــــــــة يــــــــــــةأ مـــــــــــــن عليــــــــــــه مســــــــــــحوباً  شــــــــــــيكاً  قبولــــــــــــه عنــــــــــــد  :أوالً 
 الصـرافة مؤسســات مـن أي لطلـب بنـاءً  مصـرفية عمليـة أية بتنفيذ قيامه عند أو

 حـال وفـي مباشرة، غير أو مباشرة بصورة ذلك كان سواء عمالئها، أحد لصالح
 يتخــــــذ أن يعادلهــــــا، مــــــا أو /د.أ.١٠٠٠٠/ العمليــــــة أو الشــــــيك قيمــــــة تجــــــاوز

 التالية: اإلجراءات
   )١( البنــــــــد فــــــــي عليـــــــه المنصـــــــوص اإلشـــــــــعار تالمهاســــــــ مــــــــن التأكـــــــد  أ) 

ـــانون التطبيقـــي النظـــام مـــن التاســــعة المــــادة مـــن ـــة تنظـــيم لق  الصـــرافة مهن
ـــــــــــــاريخ ٧٩٣٣ رقـــــــــــــم األساســـــــــــــي بـــــــــــــالقرار المرفـــــــــــــق    ،٢٧/٩/٢٠٠١ ت

 العمليـة عـن أو الشـيك موضـوع العمليـة عن المطلوبة بالمعلومات المتعلق
   نقديــة مبــالغ الصــرافة مؤسســة تلقــي لمقابــ أنهــا يفيــد مــا الســيما المصــرفية

 الحـق وصـاحب المسـتفيد وهويـة ووجهتهـا المبـالغ هـذه مصدر وعن ال، أم
 اإلقتصادي.

  .سنوات خمس لمدة المذكور باإلشعار اإلحتفاظ  ب)
 الصـرافة مؤسسـة مـن مباشـرة أعاله عنه المنوه اإلشعار على اإلستحصال  ج)

 العمليـة تنفيـذ منـه طلـب الح في أو عليه الشيك عرض حال في المعنية،
 المذكور. اإلشعار استالمه قبل المصرفية،

 نقدية اوراق شحن أو صرافة عملية عن ناتج تحويل أي تنفيذ طلب استالمه عند :ثانياً 
 المبلغ قيمة بلغت مهما لبنان في ثالثين اشخاص الى ثمينة" "معادن و/أو

  المحول:
ـــــــــه المنصـــــــــوص اإلشــــــــــعار اســـــــــتالمه مـــــــــن التأكـــــــــد  ) أ ــــــــــي علي ـــــــــد ف    )٢( البن

  الصرافة. مهنة تنظيم لقانون التطبيقي النظام من التاسـعة المـادة من
  سنوات. خمس لمدة المذكور باإلشعار اإلحتفاظ ب)

 اي إرســال عــن صــرافة مؤسســة تلكــؤ عنــد فــورًا، لبنــان، مصــرف إعــالم المصــرف علــى  -١ ٣ 
 أعاله. )٢( البند في المذكورين االشعارين من

  

                                              
 ).٢٧٧(تعميم وسيط رقم  ٢٢/٨/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٩٢عدل هذا البند مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم  -١



  ٢  مكرر ٥٥٨

 المصرف: على يحظر -٤١
ـــــــــى االستحصـــــــــال قبـــــــــل صـــــــــرافة مؤسســـــــــة الي حســـــــــاب اي فـــــــــتح  -  ـــــــــة عل    موافق

 ادناه. ١٠ المادة في عليها المنصوص قق"التح "وحدة
   لغايـــــــات لطلبهـــــــا بنـــــــاءً  تحاويـــــــل تنفيـــــــذ او الصـــــــرافة لمؤسســـــــات حســـــــابات فـــــــتح -

 عــن الصــادر الصــرافة مهنــة تنظــيم لقــانون التطبيقــي النظــام فــي المحــددة تلــك غيــر
   لبنان. مصرف

ـــــــل ان - ـــــــة يقـــــــوم او يقب ـــــــة لصـــــــالح عمـــــــالت اســـــــتبدال بعملي    صـــــــرافة مؤسســـــــة اي
 المعني. المصرف لدى عميلة االخيرة هذه كانت حال في اال

 ُيضـــمن ان صـــرافة مؤسســـة اي لصـــالح شـــيكات دفتـــر اصـــداره عنـــد المصـــرف علـــى -١ ٥
 االول". للمستفيد اال يدفع "ال عبارة كافة الشكات

  
  خصها: ما في كل المصارف، على    :٨ المادة

 كداللــة اآلتيــة اتبالمؤشــر  الحصــر، ال البيــان ســبيل وعلــى خــاص، بشــكل تأخــذ، أن  أ) 
  اإلرهاب: تمويل أو األموال تبييض على

 نفــس مــن أكبــر قطــع مقابــل الصــغيرة النقديــة القطــع مــن كبيــرة كمّيــات مبادلــة   -١
 أخرى. عمالت من أو العملة

 نقدية. مبالغ من انطالقاً  المتكّررة، أو الكبيرة )Cambio( القطع عمليات   -٢
 مبـررة غيـر لمبـالغ متكررة إيداعات أو كبيرة مبالغ كإيداع العميل حساب حركة   -٣

 .الظاهرة نشاطاته إلى نسبة
 لتلقـي أو أجنبيـة بلـدان إلـى كبيـرة مبـالغ لتحويـل أساسـية بصـورة حسـاب تشغيل   -٤

 هـــذه مثـــل يبـــّرر ال العميـــل نشـــاط أن يظهــر حـــين فـــي ، منهـــا كبيـــرة تحــويالت
 .العمليات

 شـــور) - (أوف خـــارجي عميـــل بنشـــاط المتصـــلة المتكـــررة أو الكبيـــرة العمليـــات -٥
 .العميل نشاط حجم مع متناسبة غير أنها يتبين والتي

 .مصرفية شيكات أو إلكترونية تحاويل بطلبات نقدية كميات إستبدال -٦
 العمليـات إسـتمارة تعبئـة مـن معفـى عميـل لـدى اإليـداع عمليـات نمـط في تغيير -٧

 ).CTS( )Cash Transaction Slip( النقدية
 تعريــف وجــود دون وســحوبات ايــداعات مــن كبيــرة نقديــة بعمليــات العميــل قيــام -٨

 .كافٍ  شخصي

                                              
 ).٢٦٢(تعميم وسيط رقم  ٢١/٥/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٢٥املادة األوىل من القرار الوسيط رقم  مبوجب البند هذا أضيف -١



 ٣  مكرر ٥٥٨
  

 /٢٠١٩-١٢-٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/

   أجنبــــــــــي بلــــــــــد فــــــــــي مصــــــــــدرة لحاملــــــــــه تُــــــــــدفع شــــــــــيكات تلقــــــــــي أو صــــــــــرف -٩
   للمــــــــودع ســــــــابقين أشــــــــخاص مــــــــن ومظهــــــــرة شــــــــخص ألمــــــــر مســــــــحوبة أو
ـــــــالغ شـــــــيكات أو ـــــــر تكـــــــون قـــــــد متنوعـــــــة بمب ـــــــات مرتبطـــــــة غي ـــــــة بعملي    تجاري
 .المقامرة من متأتية بأنها زعم أو

 مباشـــــرة ســـــحوبات يعقبهـــــا مصـــــرفية تحاويـــــل أو/و نقديـــــة تإيـــــداعا حصـــــول  -١٠
 .ومتعددة

 تحـويالت إجـراء أو عملـه طبيعـة تبررهـا ال العمـالء ألحد عديدة حسابات وجود -١١
 .الحسابات هذه وعبر بين ما في كثيرة نقدية

 العميــل نشــاط ينـتج ال وقــت فـي مصــرفية تحاويــل أو/و نقديـة إيــداعات حصـول -١٢
 .األموال من الحجم هذا

 طبيعـة تبـرر ال مؤسسـة/شـركة بإسـم حساب في سياحية/مصرفية شيكات داعإي -١٣
 .ذلك عملها

 لموقـع بالنسـبة عاديـة غير تبدو مصرفية تحويالت أو/و نقدية عمليات حصول -١٤
 .الفرع

 غيــــر تبــــدو والتــــي )E-Banking( الكترونيــــاً  تنفــــذ التــــي المصــــرفية العمليــــات -١٥
 .إعتيادية

   الســــيما أخــــرى وحســــابات صــــرافة مؤسســــة حســــابات بــــين تحاويــــل حصــــول -١٦١
 مفوضــي او مــدرائها او مســاهميها او شــركائها او اصــحابها الحــد العائــدة تلــك

   اســـتتبع اذا خصوصـــاً  وفـــروع) واصـــول (زوج عـــائلتهم افـــراد او عنهـــا التوقيـــع
  سحب. بعمليات ذلك

 تحويلـه او المبلـغ سحب يعقبه عقار بيع عملية عن ناتج نقدي ايداع حصول -١٧٢
 عمليــة الغــاء بحجــة وذلــك االخيــر هــذا يعينــه شــخص اي الــى او لشــاريا الــى

 البيع.
من هذا النظـام،  ١١المادة  أن تتابع من خالل الوحدات واألقسام المشار إليها في  ٣ب)

التــــي تجــــري لــــديها، بواســــطة بــــرامج معلوماتيــــة  الحســــابات المفتوحــــة والعمليــــات
   تنطبــــق عليهــــا المؤشــــرات تتــــيح مراقبــــة الحســــابات والعمليــــات، التــــي متخصصــــة

   (Customer Profiling)المـــذكورة أعـــاله، باالســـتناد الـــى نمـــط العميـــل كتلـــك 
  .)يومية، أسبوعية، شهرية، سنويةدورية عنها ( وان تستخلص تقارير

                                              
  ).٢٦٢ رقم وسيط (تعميم ٢١/٥/٢٠١١ تاريخ ١٠٧٢٥ رقم الوسيط القرار من الثانية املادة مبوجب الفقرة ههذ تأضيف -١
 ).٥١٣(تعميم وسيط رقم  ٢٤/١٢/٢٠١٨تاريخ  ١٢٩٤٨ضيفت هذه الفقرة مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم أ -٢

  ٧/٨/٢٠١٩تـــــــــاريخ  ١٣٠٩٣رقـــــــــم  مـــــــــن القـــــــــرار الوســـــــــيطالســـــــــابعة مبوجـــــــــب املـــــــــادة البنـــــــــد  اهـــــــــذأدخـــــــــل آخـــــــــر تعـــــــــديل علىـــــــــى  -٣
 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم 



  ٤  مكرر ٥٥٨

ــــــــــدابير تتخــــــــــذ أن  ج) ــــــــــة ت ــــــــــع كافي ــــــــــة التطــــــــــورات اســــــــــتغالل ســــــــــوء لمن    التكنولوجي
  اإلرهاب. تمويل أو األموال تبييض في

  
  :المصارف على    :٩ ةالماد

 لتصــنيف )Risk Based Approach( المخــاطر علــى مبنيــة مقاربــة إعتمــاد    أوًال:
   التالية: المخاطر درجات وفق والعمليات العمالء
 ومخـاطر (Medium Risk) متوسـطة ومخاطر )Low Risk( محدودة مخاطر

  .(High Risk) عالية
  :التالية مخاطرال الحصر، ال الذكر سبيل على باإلعتبار، تؤخذ
  ):Customer Risk( العميل مخاطر -١

 (الصـرافة، النقديـة االمـوال علـى اساسـاً  المعتمـدة المهن ذوو العمالء  )١ أ
 الشركات الليلية، والمالهي المطاعم الثمينة، واالحجار الذهب تجارة

 غيـــر المؤسســـات ، التســـليف كونتـــوارات الســـيارات، تجـــارة العقاريـــة،
 ...).االلكترونية بالوسائل النقدية التحاويلب تقوم التي المصرفية

 Politically Exposed Persons( األشخاص المعرضون سياسياً   ٢ب)
- PEPsوفق تعريف مجموعة العمل المالي (.   

 ).Offshore( " شور - األوف " شركات  ج)
   ضــــــريبية جنــــــات بأنهــــــا معروفــــــة بلــــــدان فــــــي الموجــــــودة الشــــــركات  د)

)Tax Heaven.( 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين الءالعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هـ)    وجاهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  يتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملون ال ال

)Non Face-to-Face Customers( المصرف. مع  
 ).Intermediaries( وسطاء خالل من فقط يتعاملون الذين العمالء  و)
 )Fiduciary( اإلئتمانيــة العقــود صــيغة وفــق يتعــاملون الــذين العمــالء  ز)

 ).Trust( التراست طريق عن أو
 لحاملــه أســهم مــن جزئيــاً  أو كليــاً  مكــونال المــال الــرأس ذات الشــركات  )ح

)Bearer Shares.( 
 توصـــــيات تطبـــــق ال دول فـــــي مقيمـــــين أو دول رعايـــــا مـــــن العمـــــالء ط)

  كاٍف. غير بشكل تطبقها أو المالي العمل مجموعة

                                              
 .)٤٢١ رقم وسيط (تعميم ٤/٥/٢٠١٦ تاريخ ١٢٢٥٥ رقم الوسيط القرار من األوىل املادة مبوجب الفقرة ههذ تعدل  -١
  ٧/٨/٢٠١٩تــــــــــاريخ  ١٣٠٩٣رقـــــــــم  مـــــــــن القـــــــــرار الوســـــــــيطالثامنـــــــــة ب املـــــــــادة مبوجـــــــــالبنـــــــــد  اهـــــــــذأدخـــــــــل آخـــــــــر تعـــــــــديل علىـــــــــى  -٢

 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم 



 ٥  مكرر ٥٥٨
  

 /٢٠١٩-١٢-٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/

 لـيس والتـي حديثاً  المنشأة تلك سيما الربح، تتوخى ال التي الجمعيات )١ي
 واضحة. تمويل ومصادر برامج لديها

  ):Country Risk( البلد مخاطر  -٢
 اإلرهــاب لـوتمويــ األمــوال تبيــيض بمكافحــة المتعلقــة القــوانين صــرامة    أ)

  .بتطبيقها ةـالمولج ضائيةـوالق ةـالرقابي األجهزة ةـوفعالي
  .مصرفية سرية وجود  ب)
  .المنظمة والجريمة الفساد خص ما في البلد وضع  ج)

  ):Service Risk( الخدمات مخاطر  -٣
 ).Private Banking( الخاصة المحافظ إدارة  )أ 

   ):Payable Through Accounts( الــــــدفع حســــــابات  ب)
   الماليـــــــــــة المؤسســـــــــــات أو المصـــــــــــارف تفتحهـــــــــــا حســـــــــــابات وهـــــــــــي

 أو مباشرةً  الستعمالها عمالئها بتصرف وتضعها أخرى مصارف لدى
 متفرعة. حسابات خالل من

  .)Electronic Banking( اإللكتروني المصرفي العمل  ج)
  وضـــــــــــــع تـــــــــــــدابير وٕاجـــــــــــــراءات للمراقبـــــــــــــة ترتكـــــــــــــز علـــــــــــــى المخـــــــــــــاطر   :٢ ثانياً 

)Risk Based Control واعتمـاد، كحـد أدنـى و فـي مـا خـص العمـالء (
واألشـــخاص  )Beneficial Owners"اصـــحاب الحـــق االقتصـــادي" (و

المعرضين سياسيًا وأفراد عائالتهم واألشـخاص المقـربين مـنهم،  والعمليـات 
) وفقـًا لتصـنيف المخـاطر High Riskدرجـة "مخـاطر عاليـة" (المصنفــة ب

)Risk Scoring:التدابير و اإلجراءات المعّززة التالية ،(  
زيادة التوعية حول أهمية التشدد في المراقبة وٕاعطائها أولويـة والقيـام   -١

  بالمتابعة المستمرة المعززة لعالقة العمل.
  عـــــــــن العمـــــــــالء االستحصـــــــــال علـــــــــى معلومـــــــــات أكثـــــــــر تفصـــــــــيًال   -٢

 )Beneficial Owners"اصـــــــحاب الحـــــــق االقتصـــــــادي" (و
)Increased KYC Levels.السيما تحديد مصدر ثروتهم ( 

الحصول على موافقة اإلدارة العليا،  للتعامل أو استمرار التعامل مع   -٣
 العمالء ولتنفيذ العمليات، بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

  للعالقـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع العمـــــــــــــــــــالء  إجـــــــــــــــــــراء مراجعـــــــــــــــــــة دوريـــــــــــــــــــة  -٤
)Periodic review of relationship.(  

                                              
 .)٤٢١ رقم وسيط (تعميم ٤/٥/٢٠١٦ تاريخ ١٢٢٥٥ رقم الوسيط القرار من الثانية املادة مبوجب الفقرة ههذ تأضيف  -١
  ٧/٨/٢٠١٩تــــــــاريخ  ١٣٠٩٣رقــــــــم  طمــــــــن القــــــــرار الوســــــــيالتاســــــــعة مبوجــــــــب املــــــــادة املقطــــــــع  اهــــــــذأدخــــــــل آخــــــــر تعــــــــديل علىــــــــى  -٢

 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم 



  ٦  مكرر ٥٥٨

  إجــــــــــراء مقارنــــــــــة مســــــــــتمرة مــــــــــع التصــــــــــنيف المشــــــــــابه المعتمــــــــــد   -٥
)Peer Comparison.( 

"اصــحاب الحــق وضــع نظــام مناســب لتحديــد مــا إذا كــان العميــل أو   -٦
  أشخصًا معرضين سياسيًا.  )Beneficial Ownersاالقتصادي" (

 التعامــل وحســن العميــل مــع العالقــة لنشــوء الزمنيــة الفتــرة اإلعتبــار نبعــي األخــذ  :ثالثاً 
  .معه

 التصنيف وفق الالزمة الرقابة إلجراء المتخصصة المعلوماتية ببرامج اإلستعانة  :رابعاً 
  .المعتمد

 المـادة، هـذه فـي عليهـا المنصـوص الموجبات إلى تستند خاصة، سياسة إعتماد  :خامساً 
 قبـــــل مـــــن تنفيـــــذها المطلـــــوب الضـــــبط جـــــراءاتإ وتحديـــــد المخـــــاطر لتصـــــنيف
  .المعنيين

  
 االشـــــخاص مــــن للعمــــالء بالنســـــبة االقتصــــادي" الحــــق "صـــــاحب تحديــــد يــــتم :أوالً :١مكرر ٩ المادة

   االشــــــخاص هــــــؤالء هويــــــة لمعرفــــــة الالزمــــــة االجــــــراءات واتخــــــاذ المعنــــــويين
 التالي: الشكل على وذلك

 مـا مباشـرة، غيـر أو شـرةمبا بصورة يملك، طبيعي شخص كل هوية تحديد -١
  .المعنوي الشخص رأسمال في االقل على %٢٠ عن يزيد أو يوازي

 الطبيعيــــين، االشــــخاص أو الشــــخص كــــان اذا بمــــا شــــك وجــــود حــــال فـــي -٢
 الحــــق "اصــــحاب هــــم هــــذا، "أوًال" المقطــــع مــــن )١( للبنــــد وفقــــاً  المحــــددين

   يــوازي مــا يملــك طبيعــي شــخص أي وجــود عــدم حــال فــي أو االقتصــادي"
 تحديـد  عنـدها يتوجـب العميـل، رأسـمال في االقل على %٢٠ عن يزيد أو

 الشـــــخص علـــــى الســـــيطرة يمارســـــون الـــــذين الطبيعيـــــين االشـــــخاص هويـــــة
ـــة يملـــك (كـــأن اخـــرى وســـائل خـــالل مـــن المعنـــوي    التصـــويت حقـــوق اكثري

   شـــخص فـــي الرقابيـــة أو االداريـــة الهيئـــة اغلبيـــة اقالـــة أو تعيـــين حقـــوق او
  ...). تابع

 )١( البنــدين فــي محــدد هــو كمــا طبيعــي، شــخص أي تبيــان عــدم حــال فــي -٣
 الالزمـــة االجـــراءات اتخـــاذ عنـــدها يتوجـــب هـــذا، "أوًال" المقطـــع مـــن )٢و(

  العليا. االدارة في مناصب يشغلون الذين االشخاص هوية وتبيان لتحديد

                                              
 ).٤٩٨ رقم وسيط (تعميم ١٣/٦/٢٠١٨ تاريخ ١٢٨٢٦ رقم الوسيط القرار من الرابعة املادة مبوجب املادة هذه تيفأض -١



 ٧  مكرر ٥٥٨
  

 /٢٠١٩-١٢-٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/

   القانونيـة ىالبنـ فئـة مـن للعمالء بالنسبة االقتصادي" الحق "اصحاب تحديد يتم  :ثانياً  
)Legal Arrangements( هــؤالء هويــة لمعرفــة الالزمــة االجــراءات واتخــاذ 

  التالي: الشكل على وذلك االشخاص
  من: كل هوية تحديد يتوجب )Trust( الـ خص ما في -١

   )Settlor( الموصي -
  )Trustee( الوصي -
  )Protector( الحماية امين -
   هويتــــه، تبيــــان أو تحديــــد دمعــــ حــــال وفــــي )،Beneficiary( المســــتفيد -

ــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــذين االشــــــــــــــــــخاص فئ ــــــــــــــــــة تأسســــــــــــــــــت ال ــــــــــــــــــة البني    القانوني
)Legal Arrangement( .لمصلحتهم  
 )Trust( الــ علـى الفعليـة السيطرة حق يمارس آخر طبيعي شخص كل -

  اخرى. وسائل خالل من أو مباشر غير أو مباشر تملك خالل من
ــــد يعتمــــد ــــي ورد مــــا لتحدي ــــد ف ــــواردة ريفالتعــــا هــــذا )١( البن ــــي ال  قائمــــة ف

 العمــل "مجموعــة عــن الصـادرة االربعــين بالتوصــيات المرفقــة المصـطلحات
   المالي".

 )Legal Arrangements( القانونيـة البنى من اخرى انواع خص ما في -٢
 الــذين االشــخاص هويــة تحديــد يتوجــب )،Trust( بالـــ شــبيهة بنــى فيهــا بمــا

  هذا. "ثانيًا" المقطع من )١( لبندا في المحددة بتلك شبيهة مواقع يشغلون
  

 وتمويل األموال تبييض لمكافحة العمليات مراقبة المكلفة اإلدارية والوحدات اللجان   :الرابع القسم

 ومهامها اإلرهاب

  
  لبنان: في عامل مصرف كل على :١٠١ المادة

   االرهــــــــــــــــاب" وتمويــــــــــــــــل االمــــــــــــــــوال تبيــــــــــــــــيض مكافحــــــــــــــــة "لجنــــــــــــــــة إنشــــــــــــــــاء -٢ ١
   وبحيـث )AML/CFT Board Committee( االدارة مجلـس اعضـاء بـين مـن 
  : يتم ان على ثالثة عن االعضاء عدد يقل ال
 يتمّتــعو  مســتقالً  يكــون وان االعضــاء هــؤالء بــين مــن  اللجنــة لهــذه رئــيس تعيــين  -

  الضرورية. العملية بالخبرات

                                              
  ).٢٦٢ رقم وسيط (تعميم ٢١/٥/٢٠١١ تاريخ ١٠٧٢٥ رقم الوسيط القرار من الثالثة املادة مبوجب املادة هذه عدلت -١
   )،٤٢١ رقــــــم وســــــيط (تعمــــــيم ٤/٥/٢٠١٦ تــــــاريخ ١٢٢٥٥ رقــــــم الوســــــيط القــــــرار مــــــن الثالثــــــة املــــــادة مبوجــــــب البنــــــد هــــــذا عــــــدل -٢

  اآليت: على التاسعة مادته نصت الذي
  »منه. الثالثة املادة بأحكام للتقيد القرار هذا صدور تاريخ من سنة االقصى حدها مهلة املصارف متنح«



  ٨  مكرر ٥٥٨

  اللجنة. هذه واعضاء رئيس تعويضات حديدت   -
   الوقـــــت فـــــي اإلشـــــتراك اللجنـــــة هـــــذه فـــــي عضـــــو الي يمكـــــن الـــــرئيس، باســـــتثناء
   المخــــــــــــاطر" "لجنــــــــــــة أو التــــــــــــدقيق" "لجنــــــــــــة مــــــــــــن اي عضــــــــــــوية فــــــــــــي عينــــــــــــه

           .(Cross Membership)التعويضات" "لجنة او
ــــــــــرئيس يمكــــــــــن ال ــــــــــة ل ــــــــــيض مكافحــــــــــة "لجن ــــــــــل االمــــــــــوال تبي    ب"االرهــــــــــا وتموي
)AML/CFT Board Committee( آخر. شخص أي الى صالحياته تفويض 

   اإلجـــــــــــــــــــــــــــراءات تطبيـــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــن التحقـــــــــــــــــــــــــــق وحـــــــــــــــــــــــــــدة إنشـــــــــــــــــــــــــــاء -٢
   األمـــــــــــــوال تبيـــــــــــــيض بمكافحـــــــــــــة المتعلقـــــــــــــة المرعيـــــــــــــة واالنظمـــــــــــــة والقـــــــــــــوانين

   بعـــد مــا فــي وتســمى )AML/CFT Compliance Unit( اإلرهــاب وتمويــل
   مجــــــال فــــــي كافيــــــة خبــــــرات عنهــــــا المســــــؤول يمتلــــــك أن علــــــى التحقــــــق" "وحــــــدة

  كشــــــهادة متخصصــــــة شــــــهادات لديــــــه يكــــــون ان أو االمــــــوال تبيــــــيض مكافحــــــة
 غيرها او  CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialist الـ

   الكافيــــة المــــوارد لهــــا تتــــوفر وأن الالزمــــة بــــالمؤهالت فيهــــا العــــاملون يتمتــــع وان
 بمهامها. للقيام

   )AML/CFT Branch Officer( العمليــــات راقبــــةم عــــن مســــؤول تعيــــين  -١ ٣
   بخبـــرة ويتمتـــع عاليـــة رتبـــة ذو الفـــرع، مـــدير غيـــر المصـــرف، فـــروع مـــن كـــل فـــي

ــــــــــــاءة ــــــــــــة وكف ــــــــــــة، مهني ــــــــــــث مســــــــــــتقلة مهامــــــــــــه تكــــــــــــون وعلمي ــــــــــــوم ال وبحي    يق
ـــــــــأي    الحـــــــــوافز مـــــــــن نـــــــــوع اي مقابلـــــــــه يتلقـــــــــى و بالتســـــــــويق يتعلـــــــــق عمـــــــــل ب

  ...). منح، تعويضات، (مكافآت،
 التحقـق وحـدة رئـيس قبـل مـن مباشـرة العمليـات مراقبـة عـن المسـؤول اداء تقيـيم يتم

 االمــوال تبيــيض مكافحــة "لجنــة و البشــرية المــوارد وحــدة بــابالغ بــدوره يقــوم الــذي
   ٢ التقييم. هذا عن )AML/CFT Board Committee( االرهاب" وتمويل

                                              
   )،٣٧١ رقــــــم وســــــيط (تعمــــــيم١١/٩/٢٠١٤ تــــــاريخ ١١٨٥٠ رقــــــم الوســــــيط القــــــرار مــــــن األوىل املــــــادة جــــــبمبو  البنــــــد هــــــذا عــــــدل -١

    اآليت: على السادسة مادته نصت الذي
 .»القرار هذا بأحكام للتقيد ٣١/٣/٢٠١٥ االقصى حدها مهلة املصارف متنح ان على«

   )،٤٢١ رقـــــم وســـــيط (تعمـــــيم ٤/٥/٢٠١٦ تـــــاريخ ١٢٢٥٥ رقـــــم الوســـــيط القـــــرار مـــــن الرابعـــــة املـــــادة مبوجـــــب الفقـــــرة هـــــذه عـــــدلت -٢
  اآليت: على التاسعة مادته نصت الذي

 »منه. الثالثة املادة بأحكام للتقيد القرار هذا صدور تاريخ من سنة االقصى حدها مهلة املصارف متنح«



 ٩  مكرر ٥٥٨
  

 /٢٠١٩-١٢-٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/

   شــــــــرفت االولــــــــى االقــــــــل، علــــــــى مصــــــــلحتين، التحقــــــــق" "وحــــــــدة ضــــــــمن انشــــــــاء  -١ ٤
   االخـــرى الفـــروع ســـائر علـــى تشـــرف والثانيـــة بيـــروت وفـــروع الرئيســـي المركـــز علـــى
 العمليـات مراقبة معايير تطبيق من التاكد المصلحتين هاتين مهام تشمل لبنان. في
 االموال تبييض مكافحة بقواعد التزامها لجهة عليها تشرف التي والفروع المركز في

  االرهاب. وتمويل
 التقــدم البنــد، هــذا موضــوع المصــلحتين انشــاء عليــه تعــذر اذا مصــرف، الي يمكــن
 باقتراحــات ،٣١/٣/٢٠١٥ االقصــى حــدها مهلــة ضــمن لبنــان، مصــرف حــاكم مــن

 المناسـب القـرار التخـاذ المركـزي المجلس فيها ينظر معللة اسباب على مبنية بديلة
  بشأنها.

  
 سـائر وعلـى عناهـا، مـا في كل المصارف، لدى المنشأة اإلدارية والوحدات اللجان على  :١١ المادة

 عمليـــات ومكافحـــة لمراقبـــة اآليلـــة اإلجـــراءات إتبـــاع المصـــرف فـــي المعنيـــين المســـؤولين
 علــى اإلجــراءات، هــذه تشــمل تنفيــذها. دون وللحــؤول اإلرهــاب وتمويــل األمــوال تبيــيض

  :يلي ما الحصر، ال لذكرا سبيل
   االرهــــــــــاب" وتمويــــــــــل االمــــــــــوال تبيــــــــــيض مكافحــــــــــة "لجنــــــــــة خــــــــــص مــــــــــا فــــــــــي  -١٢

)AML/CFT Board Committee( البند في إليها المشار )١٠ المـاّدة مـن )١ 
   أعاله:

 مكافحـة اطـار في االشرافي ودوره مهامه ممارسة في االدارة مجلس مساندة  ) أ
 ومســـاعدته الصـــلة ذات مخـــاطرال وفهـــم االرهـــاب وتمويـــل االمـــوال تبيـــيض

 الخصوص. بهذا المناسبة القرارات اتخاذ على
 التـــدقيق "وحـــدة ومـــن التحقـــق" "وحـــدة مـــن إليهـــا المحالـــة التقـــارير مراجعـــة  ) ب

 والحســابات االعتياديــة غيــر والعمليــات المتبعــة اإلجــراءات بشــأن الــداخلي"
  المخـــــاطر علـــــى المبنيـــــة المقاربـــــة وفـــــق  عاليـــــة مخـــــاطر ذات المصـــــنفة

(Risk Based Approach) ـــة والســـحوبات اإليـــداعات لجهـــة  النقدي
 اقتصــادية، بنشــاطات وارتباطهــا CTSالـــ تعبئــة مــن واإلعفــاءات والتحاويــل

 بشأنها. القرارات واتخاذ

                                              
   ، )٣٧١ رقـــــم وســـــيط يم(تعمـــــ١١/٩/٢٠١٤ تـــــاريخ ١١٨٥٠ رقـــــم الوســـــيط القـــــرار مـــــن الثانيـــــة املـــــادة مبوجـــــب البنـــــد هـــــذا أضـــــيف    -١

    اآليت: على السادسة مادته نصت الذي
 .»القرار هذا بأحكام للتقيد ٣١/٣/٢٠١٥ االقصى حدها مهلة املصارف متنح ان على«

   )،٤٢١ رقــــــم وســـــيط (تعمـــــيم ٤/٥/٢٠١٦ تـــــاريخ ١٢٢٥٥ رقـــــم الوســـــيط القـــــرار مـــــن اخلامســـــة املـــــادة مبوجـــــب البنـــــد هـــــذا عـــــدل -٢
  اآليت: على التاسعة مادته نصت الذي

 »منه. الثالثة املادة بأحكام للتقيد القرار هذا صدور تاريخ من سنة االقصى حدها مهلة املصارف متنح«



  ١٠  مكرر ٥٥٨

  التحقق": "وحدة خص ما في -١ ٢
 وتمويل األموال تبييض مكافحة قانون أحكام لتطبيق إجراءات ليدل وضع   ) أ

 )١( البند في اليها المشار اللجنة على وعرضه النظام هذا وأحكام اإلرهاب
  اعاله. ١٠ الماّدة من

 ،)KYC( )Know Your Customer( العمــالء لمعرفــة أنمــوذج وضــع   ب)
  المعـــددة تلـــك والســـيما عـــنهم توفرهـــا الواجـــب األساســـية المعلومـــات يتضـــمن

 لــىع وعرضــه الحصــر ال الــذكر ســبيل علــى النظــام، هــذا مــن ٣ المــادة فــي
  اعاله. ١٠ الماّدة من )١( البند في اليها المشار اللجنة

 لمكافحة المتبعة واألنظمة اإلجراءات فعالية ومن تطبيق حسن من التحقق   ج)
 .اإلرهاب وتمويل األموال تبييض عمليات

 وفقاً  تطويرها واقتراح دورياً  أعاله إليها المشار واألنظمة اإلجراءات مراجعة  د)
  .المتبعة األساليب ألحدث

 الماليـــــة العمليـــــات مراقبــــة طـــــرق علــــى المـــــوظفين لتــــدريب برنـــــامج وضــــع   هـ)
  .اإلرهاب وتمويل األموال تبييض لمكافحة والمصرفية

  التقيد من المعروفين العمالء بعض إعفاء إجراءات مالءمة متابعة    و)
 استمارة تعبئة من المستثناة المبالغ لسقف بالنسبة المتبعة باإلجراءات

 أو تبلغ عندما )CTS( )Cash Transaction Slip( النقدية ملياتالع
 الحد وتعيين يوازيها ما أو أميركي دوالر آالف عشرة مبلغ العملية تفوق

   .بالعميل المرتبطة االقتصادية للتطورات تبعاً  وتعديله لإلعفاء األقصى
 وصالنص أحكام تطبيق إجراءات بدليل المعنيين الموظفين تقيد من التحقق  ) ز

   اإلرهــــاب وتمويــــل األمــــوال تبيــــيض بمكافحــــة المتعلقــــة والنظاميــــة القانونيــــة
 .بذلك تقارير وٕاعداد )KYC( العمالء معرفة أنموذج تعبئة ومن

  مجـــــــال فـــــــي المتبعـــــــة واألنظمـــــــة اإلجـــــــراءات لفعاليـــــــة الدوريـــــــة المراجعـــــــة   ح)
ـــــــيض مكافحـــــــة ـــــــل األمـــــــوال تبي ـــــــى والعمـــــــل اإلرهـــــــاب وتموي   تطويرهـــــــا عل

 اليهــا المشــار جنــةالل إلــى واألنظمــة اإلجــراءات هــذه بتعــديل حاتهــاإقترا ورفــع
  . المناسب القرار التخاذ اعاله، ١٠ المادة من )١( البند في

ـــــــارير مراجعـــــــة  ) ط ـــــــة التق ـــــــي األســـــــبوعية / اليومي   المـــــــديريات مـــــــن تردهـــــــا الت
 .والتحاويل النقدية العمليات حول المعنية والفروع

                                              
   )،٤٢١ رقـــــم وســـــيط (تعمـــــيم ٤/٥/٢٠١٦ تـــــاريخ ١٢٢٥٥ رقـــــم الوســـــيط القـــــرار مـــــن السادســـــة املـــــادة مبوجـــــب البنـــــد هـــــذا عـــــدل -١

  اآليت: على التاسعة مادته نصت الذي
 »منه. الثالثة املادة بأحكام للتقيد القرار هذا صدور تاريخ من سنة االقصى حدها مهلة املصارف متنح«



 ١١  مكرر ٥٥٨
  

 /٢٠١٩-١٢-٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/

ــــا كافــــة، الحســــابات مراقبــــة  ) ي ــــى للعميــــل العائــــدة توالعملي   مجمــــع أســــاس عل
)Consolidated(، ـــــــة، وخـــــــارج داخـــــــل ـــــــدى الميزاني   الرئيســـــــي المركـــــــز ل

  مـــــــع تتناســـــــب أنهـــــــا مـــــــن للتأكـــــــد والخـــــــارج، لبنـــــــان فـــــــي الفـــــــروع وجميـــــــع
ـــــــي الموجـــــــودة المعلومـــــــات ـــــــة أنمـــــــوذج ف ـــــــة العمـــــــالء معرف   معلومـــــــات وأي

 .المصرف لدى أخرى
ــــي التحقيــــق  ) ك ــــر العمليــــات ف   إليهــــا المشــــار العمليــــات ماالســــي اإلعتياديــــة غي

  يــــــتم أن علــــــى ٨ المــــــادة مــــــن (أ) والبنــــــد ٧ المــــــادة مــــــن )١( البنــــــد فــــــي
ـــــــدقيق   منهـــــــا والغـــــــرض العمليـــــــات هـــــــذه وراء الكامنـــــــة األســـــــباب فـــــــي الت
  "هيئـــــــة وتزويـــــــد ســـــــنوات خمـــــــس لمــــــدة بهـــــــا واإلحتفـــــــاظ النتـــــــائج وتوثيــــــق
 ري(شــه دوري تقريــر وٕاعــداد ذلــك، طلبــت حــال فــي بهــا الخاصــة" التحقيــق

 مــن )١( البنــد فــي اليهــا المشــار لجنــةال إلــى الخصــوص بهــذا األقــل) علــى
  .اعاله ١٠ الماّدة

 .الصرافة لمؤسسات حسابات فتح على الموافقة  ) ل
 .مجمع اساس على الصرافة مؤسسة حسابات مراقبة  ) م
 االرهاب". وتمويل االموال تبييض مكافحة "لجنة أعمال جدول إعداد  ) ن

 تأكيـدات لـديها كانـت إذا مباشـرةً  العـام لمـديرا / اإلدارة مجلـس رئـيس إعـالم  ) س
 .لإلرهاب تمويالً  أو لألموال تبييضاً  تخفي المصرفية العملية بأن شكوك أو

التحقــق مــن تطبيــق بــرامج مكافحــة تبيــيض االمــوال وتمويــل اإلرهــاب علــى    ١ع)
شــمل جميــع الفــروع والشــركات التابعــة التــي يمســتوى المجموعــة ككــل، بمــا 

 ة اغلبية فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية: تمتلك المجموع
سياســـات وٕاجـــراءات لتبـــادل المعلومـــات المتعلقـــة، بالعنايـــة الواجبـــة تجـــاه  -

 العمالء ومخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
موجــب تــوفير المعلومــات المتعلقـــة بــالعمالء والحســابات والعمليــات مـــن  -

لـــى مســـتوى المجموعـــة، عنـــدما يكـــون ذلـــك الفـــروع والشـــركات التابعـــة ع
ضروريًا ألغراض مكافحة تبييض األمـوال وتمويـل اإلرهـاب؛ وينبغـي ان 
تتضــمن هــذه المعلومــات التقــارير التحليليــة والتقــارير عــن األنشــطة التــي 
تبــدو غيــر اعتياديــة. وكــذلك ينبغــي ان تتلقــى، علــى مســتوى المجموعــة، 

معلومــات مــن "وحــدة التحقــق" بمــا الفــروع والشــركات التابعــة مثــل هــذه ال
يــتالءم ويتناســب مــع المخــاطر وتحليــل المعلومــات والتقــارير والعمليــات 

 غير االعتيادية. 

                                              
 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم  ٧/٨/٢٠١٩تاريخ  ١٣٠٩٣رقم  من القرار الوسيطالعاشرة مبوجب املادة البند  اهذأضيف  -١



  ١٢  مكرر ٥٥٨

موجـــــب تـــــوفير ضـــــمانات كافيـــــة بشـــــأن الســـــرية واســـــتخدام المعلومـــــات  -
 المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعالم أو تنبيه العميل.

  :الداخلي التدقيق خص ما في  -٣
  .الحسابات وبحركة وبالتحاويل النقدية بالعمليات قيقالتد  أ) 

 أحكـــام تطبيـــق إجـــراءات بـــدليل المختصـــة واألقســـام الفـــروع تقيـــد مـــن التحقـــق  ب)
 اإلرهـاب وتمويـل األموال تبييض مكافحة مجال في المرعية واألنظمة القوانين

 ).KYC( العمالء معرفة أنموذج تعبئة ومن
  .المغايرات عن دوري تقرير بموجب المعتمد المراقبة مفوض إبالغ  ج)
 (أ)، الفقــرات فــي وارد هــو مــا حــول تقــارير خــالل مــن التحقــق" "وحــدة إطــالع  د)

  .إعتيادية غير تكون أو مخاطر تشكل عمليات أية وعن أعاله و(ج) (ب)
  

 الفرع: في العمليات مراقبة عن المسؤول يعني ما في -١ ٤
 القـوانين أحكـام تطبيـق إجـراءات يلبـدل الفـرع في الموظفين التزام من التحقق  ) أ

 ومـن اإلرهـاب وتمويـل األمـوال تبيـيض مكافحـة مجال فـي المرعية واألنظمة
 ).KYC( العمالء معرفة أنموذج تعبئة

 بالحســـابات تتعلـــق أخـــرى عمليـــات وأيـــة والتحاويـــل النقديـــة العمليـــات مراقبـــة    ب)
ــــتم التــــي العمليــــات والســــيما ــــي الصــــراف خــــالل مــــن ت  وســــائر )ATM( اآلل
  ).Non face to face Banking( إلكترونياً  تتم التي العمليات

 االمـوال تبيـيض مكافحـة بطـرق يتعلـق ما في الفرع موظفي لدى التوعية نشر ج)
 االرهاب. وتمويل

   المنشـــأة المختصــة المصــلحة ورئــيس التحقــق" "وحـــدة رئــيس مــن كــل إبــالغ   د)
 الفـــــرع تقيـــــد وبمـــــدى ديـــــةإعتيا غيـــــر عمليـــــات بأيـــــة المـــــذكورة الوحـــــدة لـــــدى

 دون مباشـرة منهما كل الى يرفعها دورية تقارير واعداد المطلوبة باإلجراءات
  الفرع. ادارة او بمدير المرور

  

  في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:  -٥٢
التـــــدقيق فـــــي التحاويـــــل التـــــي تـــــرد لحســـــاب العمـــــالء، الســـــيما التحاويـــــل   أ) 

  بالتحويــــــــــــــــــل ال تتضــــــــــــــــــمن اســــــــــــــــــم اآلمــــــــــــــــــر اإللكترونيــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي
)ordering customer(  أو اســـــــــم المســـــــــتفيد مـــــــــن التحويـــــــــل  

                                              
   )،٣٧١ رقــــــم وســــــيط (تعمــــــيم١١/٩/٢٠١٤ تــــــاريخ ١١٨٥٠ رقــــــم الوســــــيط القــــــرار مــــــن الثالثــــــة املــــــادة مبوجــــــب البنــــــد هــــــذا عــــــدل -١

    اآليت: على السادسة مادته نصت الذي
 .»القرار هذا بأحكام للتقيد ٣١/٣/٢٠١٥ االقصى حدها مهلة املصارف متنح ان على«

 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم  ٧/٨/٢٠١٩تاريخ  ١٣٠٩٣رقم  من القرار الوسيطاحلادية عشرة مبوجب املادة البند  اهذ عّدل -٢



 ١٣  مكرر ٥٥٨
  

 /٢٠١٩-١٢-٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/

(Beneficiary customer) معينــة  والتــي تتجــاوز مبلغــًا محــددًا ووتيــرة
والحســـابات التـــي تجـــري مــــن خاللهـــا  تبعـــًا لطبيعـــة وحجـــم عمـــل العميـــل،

 أو خارجة عن المـألوف والتحقـق مــن سـالمة هـذه عمليات تحاويل متعددة
  هة صحة مصادرها.التحاويل لج

فـي الفـرع عـن أيـة  إبالغ "وحدة التحقـق" بواسـطة مسـؤول مراقبـة العمليـات  ب)
تنطـوي علـى عمليـات مشـبوهة قـد تشـكل  تحاويل يكون لديه أي شك بأنهـا
  تبييض أموال أو تمويل إرهاب.

االحتفاظ لمـدة ال تقـل عـن خمـس سـنوات بسـجل يتضـمن المعلومـات كافـة   ج)
واردة مــــن الخــــارج والتــــي يتعــــذر إرســــالها عنــــد قيــــام المرفقــــة بالتحاويــــل الــــ

 المصرف بإجراء تحويل داخل لبنان مرتبط بالتحويل الوارد.
  

  :الصناديق أمناء يعني ما في  -٦ 
ـــذين باســـتثناء العمـــالء، مـــن الطلـــب  أ)  ـــة إعفـــاؤهم، تـــم ال ـــات اســـتمارة تعبئ  العملي

 العميــل، قبـل مـن وتوقيعهـا )CTS( )Cash Transaction Slip( النقديـة
 وعــن موضــوعها عــن معلومــات العمليــة قيمــة إلــى باإلضــافة تتضــمن أن علــى

 نقديـة مبـالغ إيـداع عنـد وذلـك اإلقتصـادي الحق صاحب وعن األموال مصدر
 تجــــري عنــــدما أو يعادلهــــا، مــــا أو أميركــــي دوالر آالف عشــــرة تفــــوق أو تبلــــغ

 مجموعهـــا قيفـــو  أو ويبلـــغ المبلـــغ هـــذا عـــن تقـــل بقـــيم متعـــددة نقديـــة إيـــداعات
  .يعادله ما أو أ.د /١٠ ٠٠٠/

 المعفيين للعمالء المحدد السقف عن قيمتها تزيد التي بالعمليات جداول إعداد  ب)
 الالزمـة التقنيـة اإلجـراءات واتخـاذ )CTS( النقديـة العمليات استمارة تعبئة من

   المراقبــة مفوضــي أو الــداخلي التــدقيق أجهــزة طلــب عنــد إبرازهــا بغيــة لحفظهــا
 الخاصة". التحقيق "هيئة أو

ـــــــرع  إبـــــــالغ "وحـــــــدة التحقـــــــق" بواســـــــطة مســـــــؤول مراقبـــــــة العمليـــــــات  ١ج)   فـــــــي الف
  متعلقـة بتبيـيض أمــوال أو تمويـل  عن عمليات اإليداع النقدي التي يشـك بأنهـا

ــــــــــــى المســــــــــــتندات الداعمــــــــــــة ــــــــــــي يتعــــــــــــذر االستحصــــــــــــال عل   إرهــــــــــــاب والت
(Supporting Documents) المتعلقة بها.  

 

                                              
  ٧/٨/٢٠١٩تـــــــــــــــاريخ  ١٣٠٩٣رقـــــــــــــــم  مـــــــــــــــن القـــــــــــــــرار الوســـــــــــــــيطالثانيـــــــــــــــة عشـــــــــــــــرة مبوجـــــــــــــــب املـــــــــــــــادة الفقـــــــــــــــرة  ههـــــــــــــــذ لتعـــــــــــــــدّ  -١

 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم 



  ١٤  مكرر ٥٥٨

  :الشيكات قسم عن المسؤول يعني ما في  -٧
 الشــــيكات الث،ـثــــ خصـشــــ الحـلصــــ المظهــــرة يكاتـالشــــ نـمــــ والحــــذر اإلنتبــــاه  أ) 

 الســـياحية، الشـــيكات األول، المســـتفيد مـــن مباشـــرة المودعـــة غيـــر المصـــرفية
 تحــدد ال التــي والشــيكات أجنبيــة، دول فــي مؤسســات عــن الصــادرة الشــيكات

  .الحساب صاحب هوية
ـــــــرع فـــــــي العمليـــــــات مراقبـــــــة مســـــــؤول بواســـــــطة التحقـــــــق" دة"وحـــــــ إبـــــــالغ  ب)    الف

  .مشبوهة أنها يرى شيكات أية عن
 مـن نهائيـة بصـورة تحصـيلها قبـل الحسـاب فـي الشـيكات إيداع عدم من التأكد  ج)

  .عنها الصادرة المصارف
  

  :الفرع مدير يعني ما في  -٨
  ١  أ) 

 تعبئـة من العمالء عضب إعفاء على والموافقة الحسابات فتح عمليات مراجعة  )٢ب
 باإلســتناد وذلــك اإلعفــاءات ســقوف وتحديــد )CTS( النقديــة العمليــات إســتمارة

 العمـــالء أســماء يرفــع أن علــى والســقوف، اإلعفــاءات هــذه تبــرر معــايير إلــى
  الرأي. إلبداء التحقق" "وحدة إلى اإلعفاءات وسقوف المعفيين

 الفـــروع مـــدير ومـــع المدينـــة للحســـابات بالنســـبة التســـليفات مـــدير مـــع التنســـيق  ج)
  .الدائنة للحسابات بالنسبة

الفــرع القيــام بزيــارات  قيامــه شخصــيًا أو تكليــف المســؤول عــن الحســابات فــي  ) ٣د
علــى أعمــالهم وتقيــيم حركــة حســاباتهم ووضــع تقريــر  دوريــة للعمــالء لالطــالع

ــــى ــــه إل ـــــذلك وٕارســــال نســــخة عن ــــق" ب   " إذا تضــــمن التقريــــر إشــــارة وحــــدة التحق
  .مليات غير اعتياديةإلى ع

  

 البند في المذكورتين التحقق" "وحدة لدى المنشأتين المصلحتين من كل يعني ما في -٤ ٩
  القرار: هذا من ١٠ المادة من )٤(

                                              
   )،٣٧١ رقــــــم وســــــيط (تعمــــــيم١١/٩/٢٠١٤ تــــــاريخ ١١٨٥٠ رقــــــم الوســــــيط القــــــرار مــــــن الرابعــــــة املــــــادة مبوجــــــب البنــــــد هــــــذا ألغــــــي -١

    اآليت: على السادسة مادته نصت الذي
  .»القرار هذا بأحكام للتقيد ٣١/٣/٢٠١٥ االقصى حدها مهلة املصارف متنح ان على«

 .)٤٢١ رقم وسيط (تعميم ٤/٥/٢٠١٦ تاريخ ١٢٢٥٥ رقم الوسيط القرار من السابعة املادة مبوجب البند هذا عدل -٢
 .)٥٢٣يم وسيط رقم (تعم ٧/٨/٢٠١٩تاريخ  ١٣٠٩٣رقم  من القرار الوسيطالثالثة عشرة مبوجب املادة الفقرة  ههذ عّدلت -٣

   )،٣٧١ رقــــم وســــيط (تعمــــيم١١/٩/٢٠١٤ تــــاريخ ١١٨٥٠ رقــــم الوســــيط القــــرار مــــن اخلامســــة املــــادة مبوجــــب البنــــد هــــذا أضــــيف  -٤
    اآليت: على السادسة مادته نصت الذي

 .»القرار هذا بأحكام للتقيد ٣١/٣/٢٠١٥ االقصى حدها مهلة املصارف متنح ان على«



 ١٥  مكرر ٥٥٨
  

 /٢٠١٩-١٢-٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/

 عليهـا تشرف التي والفروع المركز في العمليات مراقبة معايير تطبيق من التاكد  أ)
 تمويـــلو  األمــوال يــيضتب مكافحــة بقواعـــد التزامهــا لجهــة المصــلحتين مــن اي

   .١اإلرهاب
ـــر اعـــداد ب)  متطلبـــات مـــع والفـــروع المركـــز فـــي االجـــراءات بمالءمـــة شـــهري تقري

 فــي التقريــر هــذا يحفــظ ان علــى ١اإلرهــاب تمويــلو  األمــوال تبيــيض مكافحــة
  العامة. االدارة

  

 ختامية أحكام :الخامس القسم

  
  :مصرف كل على أوًال:  :١٢٢ المادة

تبييض األموال  ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعملياتتنظيم مركزية     -١
األسماء التي جرى تعميمها مـن قبـل  وتمويل اإلرهاب وتتضمن، على األقل،

"هيئــة التحقيــق الخاصــة" واســماء اصــحاب الحســابات المشــكوك فيهــا والمبلــغ 
 الخاصة" عن أيـة حســابات تفـتح عنها من قبله،  وعليه إبالغ "هيئة التحقيق

مباشـرة أو بموجــب  الحقـًا ألي مـن هـؤالء األشـخاص بصــورة مباشـرة أو غيـر
وكالة ما لم يصـدر قـرار عـن "هيئـة التحقيـق الخاصـة" يفيـد عـن عـدم وجـود، 

    حاليًا، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول اي من هؤالء االشخاص.
ـــامج تــدريب المــوظفين بشــكل مســتمر وٕاشــراك المـــسؤولين عـــن  -٢ التــدريبي  البرن

والنــدوات والمحاضــرات المتعلقــة  والمــوظفين المعنيــين فــي الحلقــات الدراســية
بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض األمـوال  بـهذا الموضوع بغيـة االطالع

  وتمويل اإلرهاب.
 عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى "هيئة التحقيق الخاصة".  -٣
ــــذين يقومــــون بفــــتحمســــك ســــجل خــــاص بأســــماء األشــــخ  -٤ أو بتحريــــك  اص ال

  الحسابات بموجب وكالة على ان يشمل تحديد العالقة بين الموّكل والوكيل.
 فـــرض معـــايير عاليـــة لالســـتقامة والنزاهـــة والكفـــاءة عنـــد توظيـــف العناصــــر  -٥

  البشرية.
ـــــزام الســــــرية التامــــــة   -٦ ـــــة المســـــؤولية، الت ـــــب مـــــن المـــــوظفين، تحـــــت طائل   الطل

  الء أو الســـماح بـــإعالمهم أو إعـــالم غيـــرهم مـــن األطـــراف وعـــدم إعـــالم العمـــ

                                              
   ٤٤بعد صدور القانون رقم » ومتويل اإلرهاب مكافحة تبييض األموال«بعبارة » فحة تبييض األموالمكا«مت استبدال عبارة   -١

 .٢٤/١١/٢٠١٥ تاريخ
  ٧/٨/٢٠١٩تـــــــاريخ  ١٣٠٩٣رقـــــــم  مـــــــن القـــــــرار الوســـــــيطالرابعـــــــة عشـــــــرة مبوجـــــــب املـــــــادة املـــــــادة  ههـــــــذعلـــــــى أدخـــــــل آخـــــــر تعـــــــديل  -٢

 .)٥٢٣(تعميم وسيط رقم 



  ١٦  مكرر ٥٥٨

ـــــة التحقيــــق الخاصـــــة "  ـــــوم بــــإبالغ " هيئ ــــغ أو ســـــوف يق ــــأن المصـــــرف أبل   ب
في حـال وجـود تــأكيدات أو شــكوك بوجـود عمليـات تبيـيض أمـوال أو تمويــل 
  إرهـــــاب أو عنـــــد قيـــــام "هيئـــــة التحقيــــق الخاصـــــة " باالســــتعالم أو بالتــــدقيق 

ـــــي عم ـــــرة ف ـــــرار عـــــن هـــــذه األخي ـــــل صـــــدور ق ـــــي حســـــاباتهم، قب ـــــاتهم أو ف   لي
  أصحاب العالقة. برفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات وٕابالغ

  )، Brokers & Introducersعنــد االســتعانة بخــدمات الوســطاء أمثــال (  -٧
  أو عنـــد االســـتعانة بطـــرف ثالـــث يكـــون جـــزءًا مـــن نفـــس المجموعـــة الماليـــة، 

المصـــارف  عامـــل إال مـــع وســـطاء يســــتوفون المعــــايير المطلوبـــة مــــنالت عـــدم
ـــة تجـــاه عمالئهـــا ـــى المعلومـــات  والمؤسســـات المالي والحصـــول مـــنهم فـــورًا عل

ـــائق الالزمــــة  ـــى نســـخ مـــن الوث ــــة وعل ــــة الواجب ــــدأ العناي ـــة بموجـــب مب   المطلوب
ـــى ان يكـــون المصـــرف هـــو الجهـــة المســـؤولة بشـــكل نهـــائي  ـــب عل   عنـــد الطل

التدابير، باإلضافة إلى ذلك عند التعامـل مـع أطـراف ثالثـة متواجـدة  عن هذه
خارج لبنان يتوجب اتخـاذ الحيطـة والحـذر واالخـذ بعـين االعتبـار المعلومـات 
المتوفرة عـن مسـتوى مخـاطر الـدول المتواجـدة فيهـا سـيما تلـك التـي ال تطبـق 

  توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاٍف.  
مسك وتيويم سجل خاص يتضمن اسماء "اصحاب الحق االقتصـادي" الـذين     -٨

تـــم تحديـــدهم بالنســـبة لكـــل "عميـــل/ شـــخص طبيعـــي" وذلـــك فقـــط عنـــد وجـــود 
اختالف بين العميل وبين "صاحب الحق االقتصادي" وألي "عميـل/ شـخص 

  معنوي".
جــة تحديــد وتقيــيم مخــاطر تبيــيض األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي قــد تنشــأ نتي    -٩

تطـــوير منتجـــات جديـــدة وممارســـات مهنيـــة جديـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك الوســـائل 
الجديدة لتقديم الخدمات، وتلك التي تنشـأ عـن اسـتخدام تقنيـات جديـدة أو قيـد 
التطـوير فــي مـا يتعلــق بكـل مــن المنتجـات الجديــدة والموجـودة ســابقًا، وٕاجــراء 

ـــيم للمخـــاطر قبـــل إطـــالق هـــذه المنتجـــات أو الممارســـات أو ا لتقنيـــات أو تقي
 استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة إلدارة تلك المخاطر وخفضها.

  

علــى الفــروع والشــركات التابعــة العاملــة فــي الخــارج التــي تمتلــك المصــارف اللبنانيــة   :ثانياً 
أغلبية فيها اعتماد، كحـد أدنى، اإلجراءات المنصوص عليها فـي هـذا النــظام وفــي 

ـها مـــع أحكــام الــــقوانين واألنظمــــة الملزمــــة المعمــول حـــال تعـــذر ذلــك نتيجــة تعارضــ
بهـا فـي مكـان وجـود الفـرع أو الشـركة التابعـة علـى المصـرف إعـالم "هيئـة التحقيـق 

  الخاصة" بذلك. 
  



 ١٧  مكرر ٥٥٨
  

 /٢٠١٩-١٢-٣١ ت /٨٣ ر /١ قسم نص/

ــــــى عمــــــالء   :  ثالثاً  ــــــة عل ــــــة الواجب ــــــق اجــــــراءات العناي ــــــاني تطبي ــــــى كــــــل مصــــــرف لبن   عل
فتحـه حسـابًا فـي لبنـان لصـالح اي من فروعه في الخارج في حال تنفيـذه عمليـة او 

الفــــروع فــــي الخــــارج تقــــوم ايضــــًا  وان كانــــت هــــذهاي مــــن هــــؤالء العمــــالء، حتــــى 
  بإجراءات العناية الواجبة.

  
  :المصرف لدى المراقبة مفوض على  :١٣ المادة

   رفـالمصـــــــــ يدـتقـــــــــ نـمـــــــــ للتحقـــــــــق الـــــــــداخلي يقـالتدقـــــــــ إجـــــــــراءات يراجـــــــــع أن -١
   نويـســــــــ رـتقريــــــــ دادـإعــــــــ ليهـوعــــــــ النظــــــــام، ذاـهــــــــ وأحكــــــــام القــــــــانون بأحكــــــــام

   حــــــــــاكم وٕالــــــــــى المصــــــــــرف إدارة مجلــــــــــس إلــــــــــى يرفعــــــــــه الخصــــــــــوص بهــــــــــذا
   يتضــــــمن أن علــــــى ارف،ـالمصــــــ علــــــى ةـالرقابــــــ لجنــــــة وٕالــــــى لبنــــــان مصــــــرف

 أعمــال تفعيــل بخصــوص واقتراحاتــه المراجعــة نتــائج إلــى باإلضــافة التقريــر هــذا
 على المصرف، قيام من التحقق ولـح مفصلة معلومات العمليات، على الرقابة
 :يلي بما الحصر ال الذكر سبيل وعلى األقل

  .النظام هذا من ١٢ و ١١، ١٠ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ المواد بأحكام التقيد  أ) 
 ).KYC( العمالء معرفة أنموذج تعبئة  ب)
 الجديـــدة الحســـابات وفـــتح قبـــول ةـلجهـــ ةـمكتوبـــ وٕاجـــراءات ةـسياســـ إعتمـــاد  ج)

  .للعمالء
   النهائيــــــــــــة ووجهتهـــــــــــا المتلقـــــــــــاة األمــــــــــــوال مصـــــــــــدر عـــــــــــن اإلســـــــــــتعالم  د)

 األمـوال تبيـيض مكافحـة قـانون فـي المحـددة النقدية العمليات مبررات وعن
 وللتحاويــــل النقديــــة وللســــحوبات لإليــــداعات ســــقوف وتحديــــد النظــــام وهــــذا

 وكــذلك الحيطــة، إجــراءات ضــمن لهــا التنبــه الواجــبو  الخــارج مــن الــواردة
 اإليـداع تجـاوز عند المودعة األموال مصدر تظهر إيداعات نماذج إعتماد

  .المحدد السقف اإليداعات مجموع أو
 اإليــــداعات حركــــة حــــول األقــــل) علــــى (فصــــلية دوريــــة تقــــارير تحضــــير  هـ)

 ومراجعـة العمـالء اباتـحسـ فـي الواردة التحاويل وكذلك النقدية والسحوبات
 .ليالداخ التدقيق وقسم اإلدارة على القّيمين قبل من التقارير ذهـه

 مــدى بمراجعــة متعلقــة تــدابير المعتمــدة، الــداخلي التــدقيق إجــراءات تضــمين و)
 .بها التقيد

 

ـــ رئيســاً  بصــفته لبنــان مصــرف حــاكم فــورًا، يبلــغ، أن -٢    الخاصــة" التحقيــق "هيئــة ل
 النظام. هذا ألحكام مخالفة أية عن

  
  .لبنان في العاملة المالية المؤسسات على النظام هذا أحكام تطبق :١٤ المادة


