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  ١تعميم أساسي ملؤسسات الوساطة املالية رقم  
  

  
ــــــــرار  ــــــــاريخ ١٢٨٣٧ رقــــــــماالساســــــــي نــــــــودعكم ربطــــــــا نســــــــخة عــــــــن الق ــــــــق  ٢٦/٦/٢٠١٨ ت   المتعل

  وتمويل اإلرهاب.مكافحة تبييض األموال ب
  

  ٢٠١٨حزيران  ٢٦ بيروت، في
  حاكم مصرف لبنان
  رياض توفيق سالمه



٢ 

 

  

  
  

  

  ١٢٨٣٧ رقم اساسيقرار 
  األموال وتمويل اإلرهابمكافحة تبييض 

  
  إن حاكم مصرف لبنان،

   ٢٤/١١/٢٠١٥تـــاريخ  ٤٤رقــم  مكافحــة تبيـــيض االمــوال وتمويــل االرهــاببنــاًء علــى أحكــام قــانون 

  سيما المادة الرابعة منه،
  ،المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية ١٠/٦/٢٠٠٠تاريخ  ٢٣٤على القانون رقم  وبناءً 
  ،المتعلق باالسواق المالية ١٧/٨/٢٠١١تاريخ  ١٦١على القانون رقم  وبناءً 

ــــى القــــرار األساســــي رقــــم  ــــق بنظــــام مراقبــــة  ١٨/٥/٢٠٠١تــــاريخ  ٧٨١٨وبنــــاًء عل وتعديالتــــه المتعل
  العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب،

ــــــــى  ــــــــاًء عل ــــــــة الصــــــــادر  األســــــــواق فــــــــي العمــــــــل قواعــــــــد نظــــــــاموبن ــــــــاريخ المالّي    ١٠/١١/٢٠١٦بت
  ،لبنان في المالّية االسواق هيئةعن 

  ،" (The Financial Action Task Force (FATF)) مجموعة العمل المالي" وبناًء على توصيات
  ،٢٠/٦/٢٠١٨ دة بتاريخوبناًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعق

  
  يقرر ما يأتي:

  
 ارات التالية:يقصد بالعب  :١االولىالمادة 

سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان  "العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي -
) أو Trustكالـ () Legal Arrangement(نوعها أو اية بنية قانونية 

أو جمعية ال تتوخى الربح (صناديق التعاضد،  هيئة أو منظمة
ية، دور الرعاية اإلجتماعية، الجمعيات الخيرية، األند التعاونيات،

 إلخ...).

                                                 
 ).٦٠٣(تعميم وسيط رقم  ٢٣/١٢/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٨٦الوسيط رقم  من القرارالثانية مبوجب املادة  عدلت هذه املادة  -١
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 : (Beneficial Owner)"صاحب الحق االقتصادي" -
ــــلة النهائيــــة كــــل شــــخص طبيعــــي يملــــك أو يســــيطر فعليــــًا، فــــي المحص  

(Ultimately) أو غير مباشرة، على "العميل" و/أو على  بصورة مباشرة
تعتبـــر مـــن حـــاالت  .الشـــخص الطبيعـــي الـــذي تـــتم العمليـــات نيابـــة عنـــه

غير المباشرة الحاالت التي يكون فيها التملك و/أو التملك و/أو السيطرة 
الســيطرة مــن خــالل تملكــات متسلســلة أو مــن خــالل وســائل ســيطرة غيــر 

  مباشرة.
  

مـا خصـها، أن تمتنـع عـن اإلحتفـاظ بحسـابات  على شركات الوساطة المالية، كل في: ١المادة الثانية
ـة لفتـــح الحســـابات، مجهولــة أو حســابات بأســماء وهميــة، وأن تعتمــد إجــراءات واضحــ

وأن تطبـــق إجـــراءات العنايــــة الواجبــــة بالنســـبة للعمـــالء وأصـــحاب الحـــق اإلقتصـــادي 
بصــرف النظــر عــن قيمــة العمليــة والتــي تشــمل التحقــق مــن هويــة كــل مــن عمالئهــا 
الدائمين والعابرين، المقيمين وغير المقيمين وتحديـد طبيعـة عملهـم وفهـم كيفيـة هيكلـة 

وي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهـم وتحديـد الغـرض مـن التعامـل ملكية الشخص المعن
وعنـــد اإلقتضـــاء الحصـــول علـــى معلومـــات  و/أو مـــن فـــتح الحســـاب ونـــوع أي منهمـــا

وتحديــد "صــاحب الحــق االقتصــادي" ومصــدر األمــوال ومراقبــة  ،تتعلــق بهــذا الغــرض
  العمليات بشكل مستمر، السيما في الحاالت اآلتية:

 لتعامل أو فتح الحسابات على أنواعها كافة. قبل أو عند إجراء ا -
 عمليات تحويل األموال بالوسائل اإللكترونية كافة. -
عنــد تنفيــذ عمليــة أو عمليــات متعــددة مرتبطــة مــع بعضــها الــبعض يبلــغ أو يفــوق  -

 /د.أ أو ما يعادله.١٠٠٠٠مجموعها /
  وجود شك حول قيام أحد العمالء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.  -

  
  عند تحديد هوية "صاحب الحق االقتصادي":: ١المادة الثالثة

تحديد "صاحب الحق االقتصادي" بالنسبة للعمـالء مـن االشـخاص المعنـويين  يتم   أوًال:
واتخـــاذ االجـــراءات الالزمـــة لمعرفـــة هويـــة هـــؤالء االشـــخاص وذلـــك علـــى الشـــكل 

 التالي:
ر مباشــرة، مــا بصــورة مباشــرة أو غيــتحديــد هويــة كــل شــخص طبيعــي يملــك،  -١

 .% على االقل في رأسمال الشخص المعنوي٢٠يوازي أو يزيد عن 

                                                 
 ).٦٠٣(تعميم وسيط رقم  ٢٣/١٢/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٨٦من القرار الوسيط رقم الثالثة مبوجب املادة  أضيفت هذه املادة  -١



٤ 

 
  

فــي حــال وجــود شــك حــول مــا اذا كــان الشــخص أو االشــخاص الطبيعيــين،  -٢
ـــــد ( ) مـــــن المقطـــــع "أوًال" هـــــذا، هـــــم اصـــــحاب الحـــــق ١المحـــــددين وفقـــــًا للبن

االقتصــادي أو فــي حــال عــدم وجــود أي شــخص طبيعــي يملــك مــا يــوازي أو 
% على االقل في رأسمال العميل، يتوجب عنـدها  تحديـد هويـة ٢٠ن يزيد ع

االشــخاص الطبيعيــين الــذين يمارســون الســيطرة علــى الشــخص المعنــوي مــن 
خالل وسائل اخرى ( تملكـه  الكثريـة حقـوق التصـويت او حقـوق التعيـين أو 

  حق اقالة اغلبية اعضاء الهيئة االدارية أو الرقابية في شخص تابع ...).
) ١ال عــدم تبيــان أي شــخص طبيعــي، كمــا هــو محــدد فــي البنــدين (فــي حــ -٣

) من المقطع "أوًال" هذا، يتوجب عندها اتخاذ االجراءات الالزمـة لتحديـد ٢و(
 وتبيان هوية االشخاص الذين يشغلون مناصب في االدارة العليا.

انونيــة تحديــد "صــاحب الحــق االقتصــادي" بالنســبة للعمــالء مــن فئــة البنــى الق يــتمّ   :ثانياً 
)Legal Arrangements واتخـــاذ االجـــراءات الالزمـــة لمعرفـــة هويـــة هـــؤالء (

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

  ). Settlorالموصي ( -
  ).Trusteeالوصي ( -
 ).Protectorامين الحماية ( -
يـان هويتـه، فئـات )، وفي حال عدم تحديد أو تبBeneficiaryالمستفيد ( -

) Legal Arrangementاالشــخاص الــذين تأسســت البنيــة القانونيــة (
  لمصلحتهم.

ــــــــــة  -   كــــــــــل شــــــــــخص طبيعــــــــــي آخــــــــــر يمــــــــــارس حــــــــــق الســــــــــيطرة الفعلي
) مـن خـالل تملـك مباشـر أو غيـر مباشـر أو مـن خـالل Trustعلى الــ (

  وسائل اخرى.
ـــــد ( ـــــد مـــــا ورد فـــــي البن ـــــواردة فـــــي قا١يعتمـــــد لتحدي ئمـــــة ) هـــــذا التعـــــاريف ال

المصـــطلحات المرفقـــة بالتوصـــيات االربعـــين الصـــادرة عـــن "مجموعـــة العمـــل 
  المالي". 

) Legal Arrangementsفـي مـا خـص انـواع اخـرى مـن البنـى القانونيـة ( -٢
)، يتوجـب تحديـد هويـة االشـخاص الـذين Trustبما فيهـا البنـى الشـبيهة بالــ (

  طع "ثانيًا" هذا.) من المق١يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (
يقتضــي تطبيــق إجــراءات العنايـــة  عنــد تحديــد هويــة "صــاحب الحــق اإلقتصــادي"  :ثالثاً 

الواجبـــة ذاتهــا المطلــوب تطبيقهــا علــى العمــالء بمــا فــي ذلــك تلــك التــي تصــدرها 
  ."هيئة التحقيق الخاصة"
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علـى الموظـف المـولج بغية التحقق من هوية "العميل" و"صاحب الحق اإلقتصـادي"،  :١المادة الرابعة
  بتنفيذ العملية أن يطلب من "العميل" الوثائق أو البيانات الرسمية التالية:

إذا كان شخصًا طبيعيًا، نسخة عن جواز السفر أو بطاقة الهوية أو بيـان القيـد    -أ 
  اإلفرادي أو إجازة إقامة.  

يــة ، نســخة إذا كــان شخصــًا معنويــًا ســواء كــان شــركة أو مؤسســة أو بنيــة قانون   -ب
عـن كـل مـن النظـام األساسـي، شـهادة التسـجيل،  مصـادقًا عليهـا وفقـًا لألصـول

هيكلية الملكية ، الئحة تبين كيفية توزيع األسهم أو الحصـص (بصـورة مباشـرة 
الئحـة بأسـماء المفوضــين بـالتوقيع باإلضـافة إلـى صـورة عــن و  أو غيـر مباشـرة)

شخاص الطبيعيين الذين يملكـون، هوية كل من الممثل القانوني و المدراء  واأل
أو غيـــر مباشـــرة، نســـبة تخـــولهم الســـيطرة الفعليـــة علـــى إدارة  بصـــورة مباشـــرة

ـــدم إلـــى وزارة  ـــان "صـــاحب الحـــق اإلقتصـــادي" المق الشـــركة، باإلضـــافة إلـــى بي
   المالية وٕالى السجل التجاري. 

ل عن إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، إبراز أصل أو نسخة طبق األص   -ج
ـــة باإلضـــافة إلـــى إبـــراز صـــورة عـــن المســـتندات المتعلقـــة بهويـــة الوكيـــل  الوكال
والموكل، كمـا يتوجـب تطبيـق إجـراءات العنايـة الواجبـة، المنصـوص عليهـا فـي 

 المادة الثانية أعاله، على الوكيل غير المهني.
  

و"صــاحب الحــق  : علــى شــركة الوســاطة الماليــة أن تحــتفظ بمعلومــات عــن "العميــل"١المــادة الخامســة
، ســيما إســمه الكامــل وعنــوان مكــان إقامتــه (Beneficial Owner)اإلقتصــادي" 

وعنوان مقّر العمل المسّجل بالنسـبة للعميـل المعنـوي وفـي حـال االخـتالف  المكـان 
مهنتـــه، وعــــن وضــــعه المـــالي وبنســــخ عــــن جميـــع الوثــــائق التــــي  الرئيســـي للعمــــل،

ات لمـدة خمـس سـنوات علـى األقـل بعـد اعتمدت للتحقـق ممـا تقـدم وبملفـات الحسـاب
إقفال الحسـاب أو إنهـاء عالقـة العمـل وبجميـع المسـتندات المتعلقـة بالعمليـات كافـة 
بمــا يشــمل المراســالت التجاريــة ونتــائج اي تحليــل يــتم إجــراؤه، لمــدة خمــس ســنوات 
على األقل بعد إنجاز العملية، بحيث يمكن أن تشكل هذه السـجالت عنـد الضـرورة 

 .ة والمالحقة في حال وجود أي نشاط جرمياللمداعدليًال 
  

                                                 
 ).٦٠٣وسيط رقم (تعميم  ٢٣/١٢/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٨٦من القرار الوسيط رقم الثالثة مبوجب املادة  أضيفت هذه املادة  -١
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: عنــد تعــّذر القيــام بــإجراءات العنايــة الواجبــة، المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثانيــة ١ المــادة السادســة
ينبغـــي عـــدم فـــتح   وأصـــحاب الحـــق اإلقتصـــادي،أعـــاله، بصـــورة مرضـــية للعمـــالء 

قـــة العمـــل، كمـــا يجـــب الحســـاب أو بـــدء التعامـــل أو إجـــراء المعاملـــة أو إنهـــاء عال
  الّنظر في القيام بإبالغ "هيئة التحقيق الخاصة".

  
  علــى شــركات الوســاطة الماليــة أن تطبــق إجــراءات العنايــة الواجبــة بشــكل  مســتمر   :١ المادة السابعة

على عمالئها كافة  وذلك لجهة تعديل أو إضافة أية معلومات على أنموذج معرفة 
تنــتج عــن أيــة متغيــرات قــد تطــرأ علــى وضــع )  KYC Formالعمــالء المعتمــد (

"العميل" وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة المعلومات المصرح عنهـا سـابقًا 
أو فــي حــال حــدوث تغييـــرات الحقــة فــي هويــة "العميـــل" أو هويــة "صــاحب الحـــق 
االقتصادي". لهذه الغاية يتوجب على كل شركة إعداد خطة عمـل محـددة التـواريخ 

 وجبات.لتنفيذ هذه الم
  

 : على شركات الوساطة المالية: ١ المادة الثامنة
ـــأن "العميـــل" لـــيس "صـــاحب الحـــق اإلقتصـــادي" أو إذا    -١ ـــاد  فـــي حالـــة الشـــك ب أف

 "العميــل" بــأن صــاحب الحــق هــو طــرف ثالــث، أن تطلــب مــن "العميــل" تصــريحاً 
الفعلـــي) ســـيما إســـمه  خطيـــًا يحـــدد فيـــه "صـــاحب الحـــق اإلقتصـــادي" (المســـتفيد

وضـعه المـالي وأن تحـتفظ بنسـخة  إقامتـه ومهنتـه ومعلومـات عـن ه ومكـانوشهرت
  عــــن هــــذا التصــــريح  وعــــن هويــــة "صــــاحب الحــــق االقتصــــادي" للمــــدة المــــذكورة 
  فــي المــادة الخامســة أعــاله. يقــوم الشــك حــول هويــة "صــاحب الحــق اإلقتصــادي" 

  المذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان ال الحصر:  في الحاالت
وكيـل عــام أو  ل إعطــاء وكالـة لشـخص غيــر مهنـي (غيـر محــام أوفـي حـا  - أ

أن ال عالقــة تربطــه بالموكــل  وســيط مــالي مــثًال) يتضــح، حســب الظــاهر،
 تفسر مبرر توكيله.

 Frontالتعامل من خالل مؤسسات أو شركات تشكل واجهة ( في حال تم  -  ب
Companies.( 

لموظـــف الـــذي يقـــوم إذا كـــان الوضـــع المـــالي لــــ"العميل" معروفـــًا مـــن قبـــل ا   -ج
ـــــر متناســـــبة  ـــــوي إجراءهـــــا غي ـــــة، وكانـــــت قيمـــــة العمليـــــة المن   بتنفيـــــذ العملي

 مع وضعه المالي.
إذا اســترعت إنتبــاه الشــركة، ضــمن إطــار ممارســة أعمالهــا، أيــة مؤشــرات    -د 

  الفتة أخرى.
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  التحقيـق الخاصـة"،  رئيسـًا لــ "هيئـة فـورًاً، بصـفته لبنـان مصـرف حـاكم إبـالغ  -٢
  لـــديها تأكيـــدات او شـــكوك، بنـــاء علـــى اســـباب معقولـــة أو موضـــوعية، إذا كانـــت 

بأن العملية او محاولة إجرائها تتعلق بتبييض أموال أو جرائم أصلية مرتبطة بهـا 
او تمويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية. كما انه في حاالت توفر 

  قادهــا ألســباب منطقيــة اشــتباه بتبيــيض أمــوال أو تمويــل إرهــاب لــدى الشــركة واعت
أن تنفيــذ عمليــة العنايــة الواجبــة ســوف ينبــه العميــل، يســمح حينهــا عــدم مواصــلة 

  هذه اإلجراءات على أن يتم إبالغ "هيئة التحقيق الخاصة" فورًا .
  

  : على شركات الوساطة المالية:١ المادة التاسعة
رهــاب لــديها اتخــاذ خطــوات مالئمــة لتحديــد مخــاطر تبيــيض األمــوال وتمويــل اإل -١

وتقييمهــــا وفهمهــــا وٕاعتمــــاد، باالســــتناد الــــى فهــــم المخــــاطر، مقاربــــة مبنيــــة علــــى 
) لتصــنيف العمــالء والعمليــات وفــق Risk Based Approachالمخــاطر (

)، مخـــــاطر متوســـــطة Low Riskدرجـــــات المخـــــاطر، مخـــــاطر محـــــدودة (
(Medium Risk)  ومخاطر عاليةHigh Risk).(  

الــذكر ال الحصـــر، مخــاطر العميـــل، مخــاطر البلـــد  تؤخــذ باإلعتبـــار علــى ســـبيل
  ومخاطر الخدمات. 

ــــــــــــــــى المخــــــــــــــــاطر -٢ ــــــــــــــــة ترتكــــــــــــــــز عل ــــــــــــــــدابير وٕاجــــــــــــــــراءات للمراقب   وضــــــــــــــــع ت
)Risk Based Control والقيام، كحد أدنى، في ما خـص العمـالء وأصـحاب (

واألشـــخاص المعرضـــين سياســـيًا  (Beneficial Owners)الحــق اإلقتصـــادي 
)PEP’sوعـــة العمــــل المـــالي وأفــــراد عـــائالتهم واألشــــخاص ) وفـــق تعريــــف مجم

ـــــة"    المـــــرتبطين بعالقـــــة وثيقـــــة بهـــــم والعمليـــــات المصنفــــــة بدرجـــــة "مخـــــاطر عالي
)High Risk وفقـًا لتصـنيف المخـاطر ( )Risk Scoring باعتمـاد التـدابير ،(

  واإلجراءات المعّززة التالية إلدارة المخاطر وخفضها:
هـــا أولويـــة والقيـــام بالمتابعـــة المســـتمرة المعـــززة التشـــدد فـــي المراقبـــة وٕاعطائ   -أ

  .لعالقة العمل
اإلستحصــال علــى معلومــات أكثــر تفصــيًال عــن العمــالء وأصــحاب الحــق   -ب

   (Increased KYC Level) (Beneficial Owners)ي اإلقتصـاد
  .سيما تحديد مصدر ثروتهم

تعامــــل مــــع الحصــــول علــــى موافقــــة اإلدارة العليــــا للتعامــــل أو إســــتمرار ال   -ج
  .العمالء ولتنفيذ العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة
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ـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــع العمـــــــــــــــــــــــالء  -د   إجـــــــــــــــــــــــراء مراجعـــــــــــــــــــــــة دوريـــــــــــــــــــــــة للعالق
(Periodic review of relationship). 

 إجــــــــــــــراء مقارنــــــــــــــة مســــــــــــــتمرة مــــــــــــــع التصــــــــــــــنيف المشــــــــــــــابه المعتمــــــــــــــد  -هـ
(Peer Comparison). 

عميــــل" أو "صــــاحب الحــــق وضــــع نظــــام مناســــب لتحديــــد مــــا إذا كــــان "ال   -و
 ). PEP’sشخصًا معرضًا سياسيًا ( (Beneficial Owner)اإلقتصادي" 

ـــــل وحســـــن     -٣ ـــــة مـــــع العمي ـــــة لنشـــــوء العالق ـــــرة الزمني ـــــار الفت   األخـــــذ بعـــــين اإلعتب
  التعامل معه.

  اإلستعانة ببرامج المعلوماتية إلجراء الرقابة الالزمة وفق التصنيف المعتمد.  -٤
خاصـة مـن قبـل االدارة العليـا، تسـتند الـى الموجبـات المنصـوص  اعتماد سياسـة  -٥

عليهـــا فـــي هـــذه المـــادة، لتصـــنيف وادارة المخـــاطر وتحديـــد اجـــراءات الضـــبط 
  المطلوب تنفيذها من قبل المعنيين. 

الجهات الرقابيـة توثيق نتائج تقييم المخاطر وتحديثه عند اللزوم وحفظه لتزويد     -٦
  به عند الضرورة.

  

ـــــة وضـــــع واعتمـــــاد نظـــــام   : ١ المادة العاشرة ـــــي فاعـــــل علـــــى مؤسســـــات الوســـــاطة المالي   ضـــــبط داخل
)Internal Control Systemـــــــين ضـــــــابط إمتثـــــــال   )  يشـــــــمل تعي

(Compliance Officer)   على مستوى االدارة، علـى أن يمتلـك الخبـرات الكافيـة  
  التالي: امه كهفي مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، تكون م

بعـين  يأخـذ اإلرهـاب وتمويـل األمـوال تبيـيض لمكافحـة دليـل إجـراءات وضـع    -١
 الـدليل هيكليـة هـذا يراعي أن على القرار ذاه في الواردة الموجبات اإلعتبار
 ووضـع أنمـوذج معرفـة الحاجـة عنـد وتطويره فيها الموجودة واألقسام الشركة

ورفعهمـا الـى اإلدارة  أعـاله السـابعة المـادة موضـوع KYC Form)العمـالء (
 عليهما واعتمادهما. للموافقة العليا

لتــدقيق فــي العمليــات التــي تــتم طــوال فتــرة قيــام العالقــة مــع العمــالء لضــمان ا    -٢
اتســاق العمليــات التــي يــتم إجراؤهــا مــع مــا تعرفــه الشــركة عــن العمــالء ونمــط 

 نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وٕاذا اقتضى األمر، مصدر األموال.
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ـــتم الحصـــول عليهـــا ا  -٣ ـــي ي ـــات أو المعلومـــات الت ـــائق أو البيان لتأكـــد مـــن أن الوث
ـــك بمراجعـــة  ـــة محدثـــة باســـتمرار ومالئمـــة وذل ـــة الواجب بموجـــب إجـــراءات العناي
الســجالت القائمــة، وعلــى األخــص بالنســبة إلــى فئــات العمــالء ذوي المخــاطر 

 اإلدارة العليا. لىإ ورفعها الالزمة الدورية أعماله بالتقارير المرتفعة، وتوثيق
تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عالقـات العمـل القائمـة فـي أوقـات مناسـبة  -٤

وعلى أساس األهمية النسبية والمخاطر، مع األخذ باإلعتبار ما إذا كانـت هـذه 
اإلجراءات قد إتخذت سـابقًا وموعـد إتخاذهـا ومـدى كفايـة البيانـات المستحصـل 

 عليها.
  تبيـيض لمكافحـة المتبعـة اإلجـراءات فعاليـة ومـن تطبيـق حسـن مـن التحقـق -٥

  معلوماتيــة بــرامج (بموجــب ومراقبــة الحســابات بهــااإلر  وتمويــل األمــوال
األمـوال وتمويـل  تبيـيض مؤشـرات تظهـر الحاجـة اقتضـت إذا متخصصـة

  أعمالــه فيهــا وتوثيــق مشــكوك عمليــات عــدم وجــود مــن االرهــاب) للتثبــت
 اإلدارة العليا. إلى ورفعها الالزمة الدورية بالتقارير

تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة المعــّززة ،بالتناســب مــع درجــة المخــاطر، علــى  -٦
عالقـات العمــل والعمليـات التــي تــتم مـع االشــخاص الطبيعيـين والمعنــويين (بمــا 
في ذلك المؤسسات المالية) من الـدول التـي تـدعو مجموعـة العمـل المـالي إلـى 

أن يــــتم، لهــــذا الغــــرض، مراجعــــة الموقــــع  إتخــــاذ ذلــــك اإلجــــراء بحقهــــا. علــــى
 االلكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.

التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض االموال وتمويل اإلرهاب على مستوى  -٧
شـمل جميـع الفـروع والشـركات التابعـة التـي تمتلـك يالمجموعة المالية ككل، بما 

 ا. على ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:المجموعة اغلبية فيه
ــــة الواجبــــة تجــــاه   -  أ ــــادل المعلومــــات المتعلقــــة بالعناي سياســــات وٕاجــــراءات لتب

  العمالء ومخاطر تبييض األموال  وتمويل اإلرهاب.
  موجــــــب تــــــوفير المعلومــــــات المتعلقــــــة بــــــالعمالء والحســــــابات والعمليــــــات   -  ب

جموعــة عنــدما يكــون ذلــك مــن الفــروع والشــركات التابعــة علــى مســتوى الم
ـــل اإلرهـــاب علـــى ان  ضـــروريًا، ألغـــراض مكافحـــة تبيـــيض األمـــوال وتموي
تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن األنشطة التي تبدو 
غيـــر اعتياديـــة. كمـــا ينبغـــي ان تتلقـــى، علـــى مســـتوى المجموعـــة، الفـــروع 

متثـــال بمـــا يـــتالءم والشـــركات التابعـــة مثـــل هـــذه المعلومـــات مـــن ضـــابط اإل
ويتناســــب مــــع المخــــاطر وتحليــــل المعلومــــات والتقــــارير والعمليــــات غيــــر 

 اإلعتيادية. 
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موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واسـتخدام المعلومـات المتبادلـة،   - ج
 بما يشمل ضمانات لعدم إعالم أو تنبيه "العميل".

  
الـدخول فـي عالقـة مراسـلة مـع مصـرف  : علـى شـركات الوسـاطة الماليـة عـدم١ المادة الحاديـة عشـرة

صوري او االستمرار فيها، وعند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خـارجي، 
يجب التأكد من أن له وجودًا فعليًا وذلك استنادًا إلى وثائق ثبوتيـة يستحصـل 
عليهــا، باإلضــافة إلــى كونــه ال يتعامــل مــع مصــارف صــورية ويتمتــع بســمعة 

والتاكــد مـا إذا كـان قـد خضـع لتحقيـق بشــأن حسـنة وهـو خاضـع لرقابـة جيـدة 
تبييض األموال أو تمويل اإلرهاب أو إلجـراء رقـابي، ويعتمـد إجـراءات كافيـة 

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

قبــل إقامــة عالقــات مــع اإلستحصــال علــى موافقــة اإلدارة التنفيذيــة العليــا  -
 مصارف مراسلة.

التثبــــــــت مـــــــــن طبيعــــــــة نشـــــــــاط المصـــــــــرف األجنبــــــــي الـــــــــذي يتعامـــــــــل  -
 .Respondent Bank"معه"

تحديــد مســؤولية كــل مــن الشــركة والمصــرف األجنبــي الــذي تتعامــل معــه  -
"Respondent Bank." 

ــــدفع  - ــــى اقتنــــاع ذاتــــي بالنســــبة لحســــابات ال ــــام بمــــا يتــــيح التوصــــل ال القي
)Payable Through Accounts المفتوحــــة لــــديها مــــن قبــــل (

المصارف األجنبيـة المراسـلة  بـأن هـذه المصـارف أدت التزامـات العنايـة 
الواجبة تجاه العمالء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات 
المصــرف المراِســل، والتأكــد مــن قــدرة هــذه األخيــرة علــى تــوفير معلومــات 

 عند الطلب. العناية الواجبة ذات الصلة 
  

  للمعلومــــــــات ممكننــــــــة مركزيــــــــة علــــــــى شــــــــركات الوســــــــاطة الماليــــــــة تنظــــــــيم :١ المادة الثانية عشرة
   المجمعــــة والمتعلقــــة بعمليــــات تبيــــيض األمــــوال وتمويــــل اإلرهــــاب وتتضـــــمن،

التحقيـــق الخاصـــة"  قبـــل "هيئـــة مـــن تعميمهـــا جـــرى التـــي األســـماء علـــى األقـــل،
 الشـــركة قبـــل مـــن عنهـــا والُمبلـــغ فيهـــا المشـــكوك الحســـابات أصـــحاب وأســـماء
  مستمرة.  بصورة المركزية هذه وتحديث

  

                                                 
 ).٦٠٣(تعميم وسيط رقم  ٢٣/١٢/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٨٦من القرار الوسيط رقم الثالثة مبوجب املادة  أضيفت هذه املادة  -١
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  يطلب من شركات الوساطة المالية ، كل في ما خصها، ما يلي: :١ المادة الثالثة عشرة
القيـام بإسـتمرار بمراجعـة اي تحـديث يـتم علـى الموقـع اإللكترونـي للمديريــة  -١

فـي مـا يتعلـق باألسـماء  )www.isf.gov.lbالعامة لقـوى األمـن الـداخلي (
المحـــــددة والمدرجـــــة علـــــى الالئحـــــة الوطنيـــــة المتعلقـــــة بأســـــماء اشـــــخاص 
ــــل  ــــي االرهــــاب او تموي ــــين بتــــورطهم ف ــــات معني ــــويين وكيان طبيعيــــين ومعن
االرهاب، وذلك من خالل البرامج المعلوماتيـة المتـوفرة والقيـام فـورًا بتطبيـق 

ة بتجميـــــد االمـــــوال او قـــــرارات "هيئـــــة التحقيـــــق الخاصـــــة "بشـــــأنهم المتعلقـــــ
الحسابات او العمليات بما فيه تلك التي يتم محاولة القيام بهـا أو األصـول 
األخرى العائدة لهذه االسماء أو التي تكون تحت سـيطرتها وذلـك فـي حـال 
وجدت بأي شكل كـان (مباشـر أو غيـر مباشـر، مشـترك...)، علـى ان يـتم 

ســاعة بمــا يفيــد  ٤٨صــاها تزويــد "هيئــة التحقيــق الخاصــة" وخــالل مهلــة اق
 انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها بهذا الخصوص.

ابالغ "هيئة التحقيق الخاصة" في حال وجود تشابه بين اسم احـد عمالئهـا   -٢
واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على الالئحة الوطنية المنوه عنهـا فـي البنـد 

    ) من هذه المادة.١(

  
 على شركات الوساطة المالية:  :١ المادة الرابعة عشرة

مســك ســجل خــاص بأســماء األشــخاص الــذين يقومــون بفــتح أو بتحريــك   -١
ـــل  ـــين الموّك ـــد العالقـــة ب ـــى ان يشـــمل تحدي الحســـابات بموجـــب وكالـــة عل

 والوكيل.
فرض معايير عالية لإلسـتقامة والنزاهـة والكفـاءة عنـد توظيـف العناصـر   -٢

 البشرية.

راك المــسؤولين والمـوظفين المعنيـين تدريب الموظفين بشكل مستمر وٕاش  -٣
والنـــدوات والمحاضـــرات المتعلقـــة بــــهذا الموضـــوع  فـــي الحلقـــات الدراســـية

بشــكل دائــم علــى طــرق مكافحــة تبيــيض األمــوال وتمويــل  بغيـــة اإلطـــالع
 اإلرهاب.

الطلب من الموظفين، تحت طائلة المسؤولية، عدم إعـالم العمـالء عنـد   -٤
ـة " باإلستعالم أو بالتـدقيق فــي عمليــاتهم إال قيام " هيئـة التحقيق الخاص

 في حال صـدور قـرار عن "الهيئة" يفيد بذلك.
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إعتماد، كحـد أدنى، بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة فـي الخـارج  -٥
التي تمتلك شركات الوساطة اللبنانية أغلبية فيها اإلجـراءات المنصـوص 

ـذر ذلـك، نتيجـة تعارضــها مــع أحكـام عليها فـي هـذا القرار وفـي حــال تعـ
الــقوانين واألنظمــة الملزمــة المعمول بها في مكان وجود الفرع أو الشركة 
التابعــة، علـــى الشـــركة تطبيـــق إجــراءات إضـــافية مناســـبة إلدارة مخـــاطر 

  تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وٕاعالم "هيئة التحقيق الخاصة" بذلك.

ف ثالـــث مـــن انـــه خاضـــع للتنظـــيم والرقابـــة التأكـــد عنـــد التعامـــل مـــع طـــر  -٦
ويســتوفي معــايير مجموعــة العمــل المــالي حــول إجــراءات العنايــة الواجبــة 
واإلحتفــاظ بالســجالت كمــا والتأكــد مــن إمكانيــة الحصــول منــه فــورًا ودون 
تـــأخير علـــى أيـــة معلومـــات للتعـــرف علـــى "العميـــل" و "صـــاحب الحـــق 

ــــات التعــــرف علــــى اإلقتصــــادي" وفهــــم طبيعــــة العمــــل وبنســــخ عــــن ب يان
"العميـــل" والمســـتندات المرتبطـــة بـــإجراءات العنايـــة الواجبـــة. وفـــي جميـــع 
االحوال تتحمل الجهة التي تتعامل مع الطرف الثالث المسؤولية النهائية 
عـــن تـــدابير العنايـــة الواجبـــة ســـواء كـــان الطـــرف الثالـــث داخـــل لبنـــان أو 

ر خفـــض مســـتوى خارجـــه، علـــى أن يؤخـــذ باإلعتبـــار عنـــد التعامـــل تـــدابي
المخاطر سيما المرتبطة بالدول التي ال تطّبق توصيات مجموعـة العمـل 

 المالي أو تطبقها بشكل غير كاف .

تحديــد وتقيـــيم مخـــاطر تبيـــيض األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب التـــي قـــد تنشـــأ  -٧
ـــك  نتيجـــة تطـــوير منتجـــات جديـــدة وممارســـات مهنيـــة جديـــدة بمـــا فـــي ذل

وتلــك التــي تنشــأ عــن اســتخدام تقنيــات الوســائل الجديــدة لتقــديم الخــدمات 
جديــــدة أو قيــــد التطــــوير فــــي مــــا يتعلــــق بكــــل مــــن المنتجــــات الجديــــدة 
والموجــودة ســابقًا. كمــا يقتضــي إجــراء تقيــيم للمخــاطر قبــل إطــالق هــذه 
المنتجات أو الممارسات أو التقنيات أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة 

 إلدارة تلك المخاطر وخفضها.
وصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعـات تطبيق الت -٨

الالزمة  والتجميد الفوري لألموال او الحسابات ذات الصلة او العمليـات 
بمــا فيــه تلــك التــي يــتم محاولــة القيــام بهــا أو األصــول األخــرى، علــى ان 

ســاعة بمــا  ٤٨يــتم تزويــد "هيئــة التحقيــق الخاصــة" خــالل مهلــة اقصــاها 
ها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لـديها بهـذا الخصـوص والقيـام يفيد ان

فــي حــاالت التشــابه بــإبالغ "هيئــة التحقيــق الخاصــة" كمــا والقيــام بتقيــيم 
 المخاطر المرتبطة.



١٣ 

 

  
 /٢٠٢١-١٢- ٣١/ ت ١/ م.و.م/ ر ٢ص/ قسم ن

ـــى ســـبيل    :١ المادة الخامسة عشرة علـــى شـــركات الوســـاطة، أن تأخـــذ بالمؤشـــرات المعـــّددة أدنـــاه عل
في حال لم تكن مبررة، على احتمـال وجـود المثال ال الحصر، والتي تدل، 

 عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب:
  سحب سريع لألموال بعد إيداعها لفترة قصيرة في الحساب.    −
تحويل األموال إلى مؤسسات مالية أو مصرفية بخالف تلك التي تم    −

تحويــل األمــوال منهــا فــي البدايــة ، ال ســيما تلــك المتواجــدة فــي بلــدان 
  .مختلفة

  قيام "العميل" بشراء أوراق مالية بسعر مرتفع ثم بيعها بخسائر كبيرة.  −
  عمليات "العميل" المالية تشير الى وجود نمط من الخسائر المستمرة.   −
  تفعيل الحساب الراقد منذ فترة طويلة من دون وجود مبرر واضح.  −
  عدم وجود مبرر إقتصادي واضح لعمليات "العميل".  −
ـــــل" با  − ـــــه للمواصـــــفات وأداء رغبـــــة "العمي ـــــتج دون معرفت إلســـــتثمار بمن

  المنتج.
اإلسـتثمار بمنتجــات طويلـة األجــل، يليهـا تصــفية الحسـابات بعــد ذلــك   −

 بوقت قصير بغض النظر عن الرسوم أو العقوبات.
تبــّدل فجــائي فــي حركــة حســاب "العميــل" بمــا ال يتناســب مــع نشــاطه   −

 المعتاد.
ـــك قيـــام "العميـــل" بفـــتح عـــًدة حســـابات لعـــد  − د مـــن الشـــركات التـــي يمتل

   السيطرة عليها.
  

  .يعمل بهذا القرار فور صدوره :٢السادسة عشر المادة
  

  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. :٣السابعة عشر المادة
  ٢٠١٨حزيران  ٢٦ بيروت، في

  اكم مصرف لبنانـح
  رياض توفيق سالمه
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