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  اخلاضعني لألشخاص أساسي تعميم

 والتسليف النقد قانون من ١٨٤و ١٨٣ املادتني ألحكام

  ٢ رقم »التسليف كونتوارات«
  

  
  

 ممارسة بشروط المتعلق ٢١/١/٢٠١٦ تاريخ ١٢١٧٤ رقم االساسي القرار عن نسخة ربطاً  نودعكم
  .والتسليف النقد قانون من ١٨٤و ١٨٣ المادتين ألحكام وفقاً  التسليف عمليات

  
  ٢٠١٦ الثاني كانون ٢١ في بيروت،

  لبنان مصرف حاكم
  سالمه توفيق رياض

  



٦ 

 

  

  
  ١٢١٧٤ رقم أساسي رارق

 

   التسليف عمليات ممارسة شروط
  والتسليف النقد قانون من ١٨٤و ١٨٣ المادتين ألحكام وفقاً 

  
  

  لبنان، مصرف حاكم ان
  منه، ٢٠٠و ١٨٤و ١٨٣و ٧٩و ٧٠ المواد سيما والتسليف النقد انونق على بناءً 

ـــــــد قـــــــانون مـــــــن ١٨٤ المـــــــادة كانـــــــت ولمـــــــا ـــــــى تفـــــــرض والتســـــــليف النق    المـــــــذكورة المؤسســـــــات عل
 خاصـــة التســـليف بخصـــوص لبنـــان" "مصـــرف يتخـــذها قـــد التـــي بالتـــدابير تتقيـــد ان ١٨٣ المـــادة فـــي

  ،إلدارتها بالنسبة بها يزودها قد التي والتوجيهات ٧٩ بالمادة المعنية بالعمليات منها المتعلقة
   معلومـــــــات بطلـــــــب المتعلـــــــق ١٢/٢/٢٠١٥ تـــــــاريخ ١١٩٤٨ رقـــــــم االساســـــــي القـــــــرار علـــــــى وبنـــــــاءً 
   والتســــــــليف النقــــــــد قــــــــانون مــــــــن ١٨٤و ١٨٣ المــــــــادتين ألحكــــــــام الخاضــــــــعين االشــــــــخاص عــــــــن

  ،»التسليف كونتوارات«
  ،١٤/١/٢٠١٦ بتاريخ المنعقدة جلسته في المتخذ لبنان لمصرف المركزي المجلس قرار على وبناء

  
  : يأتي ما يقرر

  
   قـــــــانون مـــــــن ١٨٤و ١٨٣ المـــــــادتين ألحكـــــــام الخاضـــــــعين ألشـــــــخاصا علـــــــى يحظـــــــر    :١ المادة

   التســـليف بعمليـــات القيـــام ،التســـليف" "كونتـــوارات بعـــد مـــا فـــي نيالمســـمي ،والتســـليف النقـــد
   القرار. هذا في المحددة واالصول بالشروط تقيدهم حال في اال

  

  . التسليف بعمليات محصوراً  التسليف" "كونتوارات وضوعم كوني ان يجب    :٢ المادة
  

 لبنانيـة ليرة بملياري لبنان في العاملة التسليف" "كونتوارات من ألي االدنى الرأسمال يحدد  :٣ المادة
  لبنان. مصرف لدى واحدة دفعة بالكامل ويحرر يدفع
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ـــوارات علـــى  :٤١ المادة  ســـواه دون الرئيســـي مركزهـــا خـــالل مـــن اعمالهـــا تمـــارس ان التســـليف" "كونت
 المســـبقة لبنـــان مصـــرف موافقـــة علـــى االستحصـــال بعـــد اال فـــرع أي فـــتح عليهـــا ويحظـــر
  فرع. كل عن نيةلبنا ليرة مليار توازي لديها حرة خاصة اموال توفر وشرط

  
   اً موقعــــ لبنــــان مصــــرفل  تصــــريحاً  تقــــدم ان تأسيســــها فــــور التســــليف" "كونتــــوارات علــــى  :٥ المادة

  ادناه: المعددة المستندات عن اصلية، احداها نسخ، ثالث به مرفقاً  صوللأل وفقاً 
  المغفلة: للشركات بالنسبة -أ

   ســــــفر جــــــواز او هويــــــة بطاقــــــة( المســــــاهمين مــــــن كــــــل  لهويــــــة مثبــــــت مســــــتند -١
   التجــــــاري الســــــجل فــــــي التســــــجيل ملــــــف عــــــن نســــــخة او افــــــرادي قيــــــد بيــــــان او
  معنويا). شخصا المساهمين من اي كان اذا

   خاللهـــــــا تـــــــم التـــــــي التأسيســـــــية العموميـــــــة الجمعيـــــــة حضـــــــور وورقـــــــة محضـــــــر -٢
ــــــــــين االدارة مجلــــــــــس اعضــــــــــاء انتخــــــــــاب    نيْ مســــــــــجلَ  ،المراقبــــــــــة مفــــــــــوض وتعي

  التجاري. السجل امانة لدى
ـــــــه تميـــــــ ادارة مجلـــــــس أول اجتمـــــــاع محضـــــــر -٣    المجلـــــــس رئـــــــيس انتخـــــــاب خالل

   مســـــــــجالً  ،وجـــــــــوده حــــــــال فـــــــــي للـــــــــرئيس، اعدالمســــــــ العـــــــــام المـــــــــدير وتعيــــــــين
  التجاري. السجل امانة لدى

ـــــرأل تاريخهـــــا يعـــــود ال ،خالصـــــة -٤ ـــــة مـــــن كث    العـــــدلي الســـــجل عـــــن ،اشـــــهر ثالث
   المعنـــــــويين االشـــــــخاص ولممثلـــــــي الطبيعيـــــــين االشـــــــخاص مـــــــن لكـــــــل العائـــــــد
 اعاله. ينالمذكور 

ــــــــان -٥ ــــــــة معلومــــــــات يتضــــــــمن بي ــــــــيم ومعنويــــــــة مادي ــــــــق وتقي    الماليــــــــة للذمــــــــة دقي
  .المساعدين العامين والمدراء المساهمين من لكل

  .التجاري السجل امانة الى المقدم الشركة تسجيل طلب -٦
  .التجاري السجل امانة عن الصادرة الشركة تسجيل شهادة  -٧
 .يالتجار  السجل امانة من مصدقة تجارية اذاعة -٨
 .صوللأل وفقاً  ومصدقاً  موقعاً  الشركة نظام -٩

  

  :المساهمة التوصية لشركات بالنسبة - ب
   الموصـــــــين والشــــــركاء المفوضــــــين الشـــــــركاء مــــــن كــــــل  لهويـــــــة مثبــــــت مســــــتند -١

 فـي التسـجيل ملـف عـن نسخة او افرادي قيد بيان او سفر جواز او هوية بطاقة(
 ).معنويا شخصا الشركاء من اي كان اذا التجاري السجل

                                                 
 ).٤٩٠(تعميم وسيط رقم  ٢/٥/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٠٠عدلت هذه املادة مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم  -١
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   تعيــــــــين خاللهــــــــا تــــــــم التــــــــي حضــــــــورها وورقــــــــة العموميــــــــة الجمعيــــــــة محضــــــــر -٢
 التجــاري الســجل امانــة مــن مصــدقين يكونــا ان علــى المــدير أو المراقبــة مفوضــي
ــــــــــاً  ــــــــــع مــــــــــن عليهمــــــــــا وموافق ــــــــــد المفوضــــــــــين، الشــــــــــركاء جمي   االقتضــــــــــاء، عن

  المدير. تعيين الجمعية تضمنت اذا
ـــــر تاريخهـــــا يعـــــود ال خالصـــــة، -٣ ـــــة مـــــن ألكث    العـــــدلي الســـــجل عـــــن هر،اشـــــ ثالث

   المعنـــــــويين االشـــــــخاص ولممثلـــــــي الطبيعيـــــــين االشـــــــخاص مـــــــن لكـــــــل العائـــــــد
 اعاله. المذكورين

ــــــــان -٤ ــــــــة معلومــــــــات يتضــــــــمن بي ــــــــيم ومعنويــــــــة مادي ــــــــق وتقي    الماليــــــــة للذمــــــــة دقي
 .والمدراء الشركاء من لكل

  .التجاري السجل امانة الى المقدم الشركة تسجيل طلب -٥
  .التجاري السجل امانة عن ةالصادر  الشركة تسجيل شهادة -٦
 .التجاري السجل امانة من مصدقة تجارية اذاعة -٧
 لألصول. وفقاً  ومصدقاً  موقعاً  الشركة نظام -٨

  

  :التضامن وشركات البسيطة التوصية لشركات بالنسبة -ج
   ســـــــفر جـــــــواز او هويـــــــة بطاقـــــــة( الشـــــــركاء مـــــــن كـــــــل لهويـــــــة مثبـــــــت مســـــــتند -١

   التجــــــاري الســــــجل فــــــي تســــــجيلال ملــــــف عــــــن نســــــخة او افــــــرادي قيــــــد بيــــــان او
 ).معنويا شخصا الشركاء من اي كان اذا

  للحالة. وفقاً  الحسابات، مدقق أو المراقبة مفوضي تعيين قرار -٢
   العائــد العــدلي الســجل عــن اشــهر، ثالثــة مــن ألكثــر تاريخهــا يعــود ال خالصــة، -٣

 ه.اعال المذكورين المعنويين االشخاص ولممثلي الطبيعيين االشخاص من لكل
ــــــــان -٤ ــــــــة معلومــــــــات يتضــــــــمن بي ــــــــةوم مادي ــــــــيم عنوي ــــــــق وتقي ــــــــة للذمــــــــة دقي   المالي

  .الشركاء من لكل
  .التجاري السجل امانة الى المقدم الشركة تسجيل طلب -٥
  .التجاري السجل امانة عن الصادرة الشركة تسجيل شهادة -٦
 .التجاري السجل امانة من مصدقة تجارية اذاعة -٧
  صول.لأل وفقاً  مصدقاً و  موقعاً  الشركة عقد -٨

  

  الفردية: للمؤسسات بالنسبة -د
   ســـفر جـــواز او هويـــة بطاقـــة( الفرديـــة المؤسســـة صـــاحب لهويـــة مثبـــت مســـتند  -١

 افرادي). قيد بيان او
  الحسابات. مدقق تعيين قرار  -٢
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   العائــد العــدلي الســجل عــن اشــهر، ثالثــة مــن ألكثــر تاريخهــا يعــود ال خالصــة،  -٣
 ابات.الحس ومدقق المؤسسة لصاحب

   الماليــــــــة للذمــــــــة دقيــــــــق وتقيــــــــيم ومعنويــــــــة ماديــــــــة معلومــــــــات يتضــــــــمن بيــــــــان  -٤
  المؤسسة. لصاحب

  التجاري. السجل امانة الى المقدم المؤسسة تسجيل طلب  -٥
  التجاري. السجل امانة عن الصادرة المؤسسة تسجيل شهادة  -٦
  .التجاري السجل امانة من مصدقة تجارية اذاعة  -٧

  
 المطلوبـات بالفعـل تفـوق موجوداتهـا أن الـدوام، علـى تثبـت، ان التسليف" رات"كونتوا على    :٦ المادة

 ةالمخصصـ المبـالغ أو رأسـمالها قيمة األقل على يساوي بمبلغ الغير تجاه عليها المتوجبة
 .ألعمالها

  منه. جزء أي يسترد أن أو رأسماله خّفضي ان للكونتوار يجوز ال
   ارأســـــــــماله تكـــــــــوين عيـــــــــدت أن ســــــــــائر،بخ تاصـــــــــيب اذا ،التســـــــــليف" اتكونتـــــــــوار " علــــــــى

  الخسائر. فيها ُحِقَقت التي السنة تلي التي المالية السنة من حزيران ٣٠ تاريخ قبل
  

   اعمالهــــا علــــى االساســــي مراقبــــةال مفــــوض بتعيــــين تقــــوم ان التســــليف" "كونتــــوارات علــــى  :٧ المادة
  . المعروفة الشركات بين من للحالة، وفقاً  الحسابات، مدقق أو

  
  :أي عن لبنان مصرف اعالم التسليف" "كونتوارات على :٨ مادةال

   .الشركة عقدل أو نظامل تعديل -
 عنـــوان تعـــديل عـــنو  للحالـــة، وفقـــاً  ،حصصـــها أو هااســـهم عـــن أو المؤسســـة عـــن تفــرغ -

 للعنــوان لمثبتـةا بالمسـتندات لبنــان مصـرف وتزويـد فروعهــا مـن أي أو الرئيسـي مركزهـا
  .الجديد

   للحالـــة، وفقـــاً  ،الشـــركاء أو المســـاهمون أو الفرديـــة المؤسســـة صـــاحب يضـــعها امـــوال -
   مصــــــادر اظهــــــار يــــــتم ان علــــــى بأعمالــــــه للقيــــــام "التســــــليف "كونتــــــوار تصــــــرف فــــــي
  دقيق. بشكل االموال هذه

  فلة.غم شركات بشكل المنشأة التسليف" "كونتوارات قبل من دين سندات اصدار -
  

 والمعنويــة الماديــة الكفــاءةو  االهليــة ضــوء علــى لبنــان، لمصــرف المركــزي للمجلــس يمكــن  :٩ المادة
 أعضـاء من أو الشركاء من أو المساهمين من أو الفردية المؤسسة صاحب من المطلوبة
   على: يعترض ان ،المدراء من أو االدارة مجلس
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   تسليف". "كونتوار أي حصص  أو اسهم عن أو المؤسسة عن تفـرغ أي  -١
 "كونتــــوار أي فــــي مــــدير تعيــــين أو ادارة لــــسمج يفــــ عضــــو أي او رئــــيس انتخــــاب -٢

   .اعماله بمتابعة هؤالء من أي قيام على او تسليف"
 ولألشــخاص التســليف" لـــ"كونتوارات ملزمــة الشــأن بهــذا لبنــان مصــرف اعتراضــات تكــون

    المعنييـن.
  
ــــوار أي مــــن الممنوحــــة التســــهيالت لمجمــــوع األقصــــى الحــــد يعــــين  أوًال: :٠١١ دةلماا    تســــليف" "كونت

 مجموعـــة إلـــى ينتمـــي أو معنـــوي أو حقيقـــي واحـــد، شـــخص إلـــى لبنـــان فـــي عامـــل
ــــه، مــــن مترابطــــة ــــف وفقــــاً  مديني ــــوارد للتعري ــــة النصــــوص فــــي ال    الصــــادرة التنظيمي

   بمبلـــــغ أو للكونتـــــوار ةالخاصـــــ االمـــــوال مـــــن %)٥( بنســـــبة لبنـــــان، مصـــــرف عـــــن
 العميـل تسـديدات مجمـوع يتجاوز ال ان على اقل، ايهما /ل.ل.،١٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠/

 وبـــاقي الماليـــة والمؤسســـات المصـــارف مـــن لـــه الممنوحـــة كافـــة، للقـــروض الشـــهرية
  .والزوجة الزوج من تتألف التي العائلة دخل من %٣٥ نسبة التسليف، مؤسسات

 التســـــليف"، "كونتـــــوار لــــــ يمكـــــن المـــــادة هـــــذه مـــــن "أوًال" طـــــعالمق ألحكـــــام اســـــتثناءً    ثانيًا:
  "أوًال" المقطـــــع فـــــي عليهـــــا المنصـــــوص الحكـــــامبا  التقيـــــد عـــــدم مســـــؤوليته، علـــــى

  التالية: الشروط توفرت اذا أدناه ١١ المادة من )٥( البند وبأحكام المادة هذه من
 هذا. ًا""ثاني المقطع أحكام من واحدة مرة من ألكثر العميل استفادة عدم - 
 آخـــر تســـليف" "كونتـــوار أي مـــن اقتـــرض ان لـــه ســـبق قـــد العميـــل يكـــون ال ان - 

  هذا. "ثانيًا" المقطع الحكام استناداً 
  العميـــــل إلـــــى التســـــليف" "كونتـــــوار مـــــن الممنـــــوح القـــــرض قيمـــــة تتجـــــاوز ال ان - 

ــــي (شــــخص ــــوي أو حقيق ــــى ينتمــــي أو معن ــــه) مــــن مترابطــــة مجموعــــة إل    مديني
 .ل.ل /١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠/ مبلغ

  عـــبء اي او تـــأميني قيـــد بـــاي مثقلـــة غيـــر للعقـــار العينيـــة الصـــحيفة تكـــون ان - 
   الممنــــــــوح القــــــــرض مقابــــــــل المقدمــــــــة الضــــــــمانة كانــــــــت حــــــــال فــــــــي آخــــــــر،

 مســؤولية علــى ذلــك مــن التأكــد يــتم ان وعلــى للمقتــرض، الرئيســي المســكن هــي
  المعني. التسليف" "كونتوار

  

                                                 
 ).٤٩٠(تعميم وسيط رقم  ٢/٥/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٠٠عدلت هذه املادة مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم  -١
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  /٢٠٢١- ١٢-٣١/ ت ٢/ كونتوارات التسليف ر ٢نص/ قسم 

  :ان التسليف" "كونتوارات على يحظر    :١١ المادة
ـــــل أعمالهـــــا تباشـــــر -١ ـــــى الحصـــــول قب ـــــم عل ـــــر عل ـــــان مصـــــرف مـــــن وخب   ونشـــــره لبن

  .الرسمية الجريدة في
 العاملـة المالية والمؤسسات المصارف من مباشر، غير او مباشر بشكل تقترض، -٢١

  .لبنان في
   المؤسســـة لصـــاحب العائـــدة الشخصـــية المصـــرفية الحســـابات ألعمالهـــا، ســـتعملت -٣

  للحالة. وفقاً  للشركاء، أو للمساهمين أو
 للكونتـوارات  بالنسـبة الخاصـة اموالها امثال اربعة مجموعها يجاوز تسليفات منحت -٤

 بالنســبة الخاصــة اموالهــا ومثلــي لبنــان فــي مؤسســة مغفلــة شــركة بشــكل  المنشــأة
  توارات.الكون لسائر

  .المقدمة الضمانة قيمة من %٦٠ عن قيمتها تقل اً قروض هاعمالء منحت -٥
  تسليف. ملف فتح لقاء رسوم العمالء من توفيتس -٦
 غيــر وكــاالت علــى لهــم، الممنوحــة للتســليفات كضــمانة العمــالء، مــن لستحصــت -٧

 طــرف اي باســم أو لصــالح أو باســمها أو لصــالحها بيــع وكــاالت أو للعــزل قابلــة
 مباشرة. غير او مباشرة بصورة لها تابع ثالث

  
 والتطبيقيــة التنظيميــة والنصــوص القانونيــة بالنصــوص لتقيــدا التســليف" "كونتــوارات علـى  :٢١ المادة

   تعـــارضي ال مـــا كـــل فـــي فالمصـــار  علـــى الرقابـــة ولجنـــة لبنـــان مصـــرف عـــن الصـــادرة
  المتعلقة: تلك منها سيما القرار هذا احكام مع
  العمالء. مع العمليات إجراء بأصولو  وبشفافيته التسليف وشروط بأصول -
  واضح. بشكل احتسابها وبكيفية العمالء من المستوفاة الفعلية الفوائد بمعدالت -
ــــــيض بمكافحــــــة - ــــــل االمــــــوال تبي ــــــه بمــــــا االرهــــــاب وتموي ــــــفتع في ــــــد ري ــــــة وتحدي  هوي

  .٢ "االقتصادي الحق صاحب"
  

                                                 
 ).٤٩٠(تعميم وسيط رقم  ٢/٥/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٠٠عدل هذا البند مبوجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم  -١
 ).٤٩٨(تعميم وسيط رقم  ١٣/٦/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٢٦ رقم الوسيط القرار من العاشرة املادة مبوجب البند هذا عدل -٢
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   :١ (مكرر) ١٢ المادة
 التالية: بالعبارات يقصد اوًال:

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

 اإلجتماعية، الرعاية دور التعاونيات، التعاضد، (صناديق لربحا تتوخى ال جمعية
 إلخ...) األندية، الخيرية، الجمعيات

   :Owner) (Beneficial االقتصادي" الحق "صاحب -
ــــــــًا، يســــــــيطر أو يملــــــــك طبيعــــــــي شــــــــخص كــــــــل ــــــــلة فــــــــي فعلي ــــــــة المحص   النهائي

Ultimately)( ــــــــــــــل" علــــــــــــــى مباشــــــــــــــرة، غيــــــــــــــر أو مباشــــــــــــــرة بصــــــــــــــورة    "العمي
 حــاالت مــن تعتبــر .عنــه نيابــة العمليــات تــتم الــذي الطبيعــي الشــخص لــىع و/أو

 السـيطرة و/أو التملـك فيها يكون التي الحاالت المباشرة غير السيطرة و/أو التملك
   مباشرة. غير سيطرة وسائل خالل من أو متسلسلة تملكات خالل من

 أو مجهولة بحسابات حتفاظاإل عن تمتنع أن خصها، ما في كل التسليف، كونتوارات على ثانيًا:
 إجراءات تطبق وأن الحسـابات، لفتـح واضحـة إجراءات تعتمد وأن وهمية، بأسماء حسابات
 العملية قيمة عن النظر بصرف االقتصادي الحق وأصحاب للعمالء بالنسبة الواجبـة العنايـة
 المقيمين وغير المقيمين والعابرين، الدائمين عمالئها من كل هوية من التحقق تشمل والتي

 عليه السيطرة كيفية و/أو المعنوي الشخص ملكية هيكلة كيفية وفهم عملهم طبيعة وتحديد
 اإلقتضاء وعند منهما أي ونوع الحساب فتح من و/أو التعامل من الغرض وتحديد وفهم

 ومصدر االقتصادي" الحق "صاحب وتحديد ،الغرض بهذا تتعلق معلومات على الحصول
  اآلتية: الحاالت في السيما مستمر، بشكل العمليات بةومراق األموال

  كافة. أنواعها على الحسابات فتح أو التعامل إجراء عند أو قبل    -
 مجموعها يفوق أو يبلغ البعض بعضها مع مرتبطة متعددة عمليات أو عملية تنفيذ عند  -

 لشخص ةمتعدد حسابات على أو نفسه الحساب على وذلك يعادله ما أو /د.أ١٠٠٠٠/
 واحد.

 إرهاب. تمويل أو أموال تبييض بمحاولة العمالء أحد قيام حول شك وجود -

                                                 
 ).٦٠٤(تعميم وسيط رقم  ٢٣/١٢/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٨٧القرار الوسيط رقم ملادة مبوجب أضيفت هذه ا -١



١٣  

  /٢٠٢١- ١٢-٣١/ ت ٢/ كونتوارات التسليف ر ٢نص/ قسم 

  : االقتصادي" الحق "صاحب هوية تحديد عند  ثالثًا:
 واتخاذ المعنويين االشخاص من للعمالء بالنسبة االقتصادي" الحق "صاحب تحديد يتم -١

 التالي: الشكل على وذلك االشخاص هؤالء هوية لمعرفة الالزمة االجراءات
 أو يوازي ما مباشرة، غير أو مباشرة بصورة يملك، طبيعي شخص كل هوية تحديد   -أ

  .المعنوي الشخص رأسمال في االقل على %٢٠ عن يزيد
 الطبيعـيـيــــــن، االشــــخاص أو الشــــخص كــــان اذا مــــا حــــول شــــك وجــــود حــــال فــــي   -ب

 فـي أو االقتصـادي الحـق اصـحاب هـم هذا، )١( البنـد من (أ) للبند وفقـاً  المحـدديـن
 االقـل علـى %٢٠ عـن يزيـد أو يوازي ما يملك طبيعي شخص أي وجود عدم حال
 الـــذين الطبيعيـــين االشـــخاص هويـــة تحديـــد  عنـــدها يتوجـــب العميـــل، رأســـمال فـــي

 الكثريـة تملكـه اخـرى( وسـائل خـالل مـن المعنـوي الشـخص على السيطرة يمارسون
 أو االداريـة الهيئـة اعضـاء اغلبيـة اقالـة حـق وأ التعيـين حقـوق او التصويت حقوق

  ...). تابع شخص في الرقابية
   و(ب) (أ) الفقرتين في محدد هو كما طبيعي، شخص أي تبيان عدم حال في   -ج

 هوية وتبيان لتحديد الالزمة االجراءات اتخاذ عندها يتوجب هذا، )١( البند من
  .العليا االدارة في مناصب يشغلون الذين االشخاص

   القانونية البنى فئة من للعمالء بالنسبة االقتصادي" الحق "صاحب تحديد يتمّ  -٢
)Legal Arrangements( االشخاص هؤالء هوية لمعرفة الالزمة االجراءات واتخاذ 

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

   )Settlor( الموصي   -
  )Trustee( الوصي   -
  )Protector( الحماية امين   -
ــــــــه، تبيــــــــان أو تحديــــــــد عــــــــدم حــــــــال وفــــــــي )،Beneficiary( المســــــــتفيد  -    هويت

 )Legal Arrangement( القانونيــة البنيــة تأسســت الــذين االشــخاص فئــات
  لمصلحتهم.

   علــــــــــى الفعليـــــــــة الســــــــــيطرة حـــــــــق يمــــــــــارس آخـــــــــر طبيعــــــــــي شـــــــــخص كـــــــــل   -
ــــ ـــك خـــالل مـــن )Trust( ال ـــر أو مباشـــر تمل  وســـائل خـــالل مـــن أو مباشـــر غي

  اخرى.
 قائمة في الواردة التعاريف هذه، (أ) الفقرة في ورد ما لتحديد يعتمد،

 العمل "مجموعة عن الصادرة االربعين بالتوصيات المرفقة المصطلحات
   المالي".
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 فيها بما )Legal Arrangements( القانونية البنى من اخرى انواع خص ما في   - ب
 مواقع يشغلون الذين االشخاص هوية تحديد يتوجب )،Trust( لـبا الشبيهة البنى
  هذا. )٢( البند من (أ) الفقرة في المحددة بتلك شبيهة

 الواجبـة العنايـة إجراءات تطبيق يقتضي اإلقتصادي" الحق "صاحب هوية تحديد عند  -٣
 قيقالتح "هيئة تصدرها التي تلك ذلك في بما العمالء على تطبيقها المطلوب ذاتها

  الخاصة".
 بتنفيــذ المــولج الموظــف علــى اإلقتصــادي"، الحــق و"صــاحب "العميــل" هويــة مــن التحقــق بغيــة   رابعًا:

 التالية: الرسمية البيانات أو الوثائق "العميل" من يطلب أن العملية
 اإلفرادي القيد بيان أو الهوية بطاقة أو السفر جواز عن نسخة  طبيعيًا، شخصاً  كان إذا  -١

   . إقامة زةإجا أو
 مصادقاً  نسخة  قانونية، بنية أو مؤسسة أو شركة كان سواء معنوياً  شخصاً  كان إذا  -٢

 الملكية، هيكلية التسجيل، شهادة األساسي، النظام من كل عن لألصول وفقاً  عليها
  مباشرة) غير أو مباشرة (بصورة الحصص أو األسهم توزيع كيفية تبين الئحة
 الممثل من كل هوية عن صورة إلى باإلضافة بالتوقيع المفوضين بأسماء والئحة

 مباشرة، غير أو مباشرة بصورة يملكون، الذين الطبيعيين واألشخاص والمدراء القانوني
   الشركة. إدارة على الفعلية السيطرة تخولهم نسبة

 الوكالة عن األصل طبق نسخة أو أصل إبراز وكيل، طريق عن تتم العملية كانت إذا  -٣
 يتوجب كما والموكل، الوكيل بهوية المتعلقة المستندات عن صورة إبراز إلى ضافةباإل

 ، المادة هذه من الثاني المقطع في عليها المنصوص الواجبة، العناية إجراءات تطبيق
 المهني. غير الوكيل على

 "اإلقتصادي الحق و"صاحب "العميل" عن بمعلومات تحتفظ أن التسليف كونتوارات على :خامساً 
(Beneficial Owner)، العمل مقرّ  وعنوان إقامته مكان وعنوان الكامل إسمه سيما 

 وعن مهنته، للعمل، الرئيسي المكان االختالف حال وفي  المعنوي للعميل بالنسبة المسّجل
 الحسابات وبملفات تقدم مما للتحقق اعتمدت التي الوثائق جميع عن وبنسخ المالي، وضعه

 المستندات وبجميع العمل عالقة إنهاء أو الحساب إقفال بعد األقل على سنوات خمس لمدة
 لمدة إجراؤه، يتم تحليل اي ونتائج التجارية المراسالت يشمل بما كافة بالعمليات المتعلقة
 عند السجالت هذه تشكل أن يمكن بحيث العملية، إنجاز بعد األقل على سنوات خمس

 جرمي. نشاط أي وجود حال يف والمالحقة للمداعاة  دليالً  الضرورة
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 هذه من الثاني المقطع في عليها المنصوص الواجبة، العناية بإجراءات القيام تعّذر عند   سادسًا:
 أو الحساب فتح عدم ينبغي اإلقتصادي، الحق وأصحاب للعمالء مرضية بصورة ، المادة

 بإبالغ القيام في ظرالنّ  يجب كما ،العمل عالقة إنهاء أو المعاملة إجراء أو التعامل بدء
 الخاصة". التحقيق "هيئة

 عمالئها على مستمر بشكل الواجبة العناية إجراءات تطبق أن التسليف كونتوارات على  سابعًا:
 المعتمد العمالء معرفة أنموذج على معلومات أية إضافة أو تعديل لجهة وذلك كافة

)KYC Form(  حال في وخاصة يل""العم وضع على تطرأ قد متغيرات أية عن تنتج 
 الحقة تغييرات حدوث حال في أو سابقاً  عنها المصرح المعلومات دقة أو صحة في الشك

 شركة كل على يتوجب الغاية لهذه اإلقتصادي". الحق "صاحب هوية أو "العميل" هوية في
 الموجبات. هذه لتنفيذ التواريخ محددة عمل خطة إعداد

  التسليف: كونتوارات على  :ثامناً 
ـــة فـــي  -١ ـــل" بـــأن الشـــك حال ـــيس "العمي ـــاد إذا أو اإلقتصـــادي" الحـــق "صـــاحب ل   "العميـــل" أف

 خطيـاً  تصـريحاً  "العميل" من تطلب أن ثالث، طرف هو االقتصادي" الحق "صاحب بأن 
ــــه يحــــدد ــــه ومكــــان وشــــهرته إســــمه ســــيما اإلقتصــــادي" الحــــق "صــــاحب في ــــه إقامت  ومهنت

 "صـاحب هويـة وعـن  التصريح هذا عن بنسخة تحتفظ وأن المالي وضعه عن ومعلومات
   الشـــك يقـــوم المـــادة. هـــذه مـــن خامســـًا" "المقطـــع فـــي المـــذكورة للمـــدة االقتصـــادي" الحـــق
 ســبيل علــى وذلــك أدنــاه، المــذكورة الحــاالت فــي اإلقتصــادي" الحــق "صــاحب هويــة حــول
   الحصر: ال البيان

 وســيط أو عــام وكيــل أو محــام (غيــر مهنــي غيــر لشــخص وكالــة إعطــاء حــال فــي   -أ
ـــرر تفســـر بالموكـــل تربطـــه عالقـــة ال أن الظـــاهر، حســـب يتضـــح، مـــثًال) مـــالي  مب

 توكيله.
ــــــــم حــــــــال فــــــــي -ب    واجهــــــــة تشــــــــكل شــــــــركات أو مؤسســــــــات خــــــــالل مــــــــن التعامــــــــل ت

)Front Companies.( 
 العمليـة بتنفيـذ يقـوم الـذي الموظـف قبـل مـن معروفـاً  لـ"العميل" المالي الوضع كان إذا -ج

 المالي. وضعه مع متناسبة غير إجراءها المنوي يةالعمل قيمة وكانت
  أخرى. الفتة مؤشرات أية أعمالها، ممارسة إطار ضمن الشركة، إنتباه استرعت إذا  -د

 لـديها كانـت إذا الخاصـة"، التحقيـق "هيئة لـ رئيًسا بصفته فورًا، لبنان مصرف حاكم إبالغ  -٢
 إجرائهـا محاولـة او العملية بأن يةموضوع أو معقولة اسباب على بناء شكوك او تأكيدات
   إرهـــــــــــاب تمويـــــــــــل او بهــــــــــا مرتبطـــــــــــة أصـــــــــــلية جــــــــــرائم أو أمـــــــــــوال بتبيـــــــــــيض تتعلــــــــــق

 أو أمـوال بتبيـيض اشتباه توفر حاالت في انه كما إرهابية. منظمات أو إرهابية أعمال أو
 الواجبـــة العنايـــة عمليـــة تنفيـــذ أن منطقيـــة ألســـباب واعتقادهـــا الشـــركة لـــدى إرهـــاب تمويـــل
   إبـــالغ يـــتم أن علـــى اإلجـــراءات هـــذه مواصـــلة عـــدم حينهـــا يســـمح العميـــل، ينبـــه ســـوف
  فورًا. الخاصة" التحقيق "هيئة
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  التسليف: كونتوارات على  تاسعًا: 
 وتقييمها لديها اإلرهاب وتمويل األموال تبييض مخاطر لتحديد مالئمة خطوات اتخاذ - ١ 

 Risk( المخاطر على مبنية ربةمقا ،المخاطر فهم الى باإلستناد ٕاعتماد،و  وفهمها
Based Approach( مخاطر المخاطر، درجات وفق والعمليات العمالء لتصنيف 

 عالية ومخاطر (Medium Risk) متوسطة مخاطر )،Low Risk( محدودة
High Risk).(  

 البلد مخاطر العميل، مخاطر الحصر، ال الذكر سبيل على باإلعتبار تؤخذ   
   الخدمات. ومخاطر

 )Risk Based Controlالمخاطر( على ترتكز للمراقبة وٕاجراءات تدابير ضعو    -٢
 Beneficial) اإلقتصادي الحق وأصحاب العمالء خص ما في أدنى، كحد والقيام،

Owners) سياسياً  المعرضين واألشخاص )PEP’s( العمل مجموعة تعريف وفق 
 المصنفـة والعمليات بهم وثيقة بعالقة المرتبطين واألشخاص عائالتهم وأفراد المالي
 )،Risk Scoring( المخاطر لتصنيف وفقاً  )High Risk( عالية" "مخاطر بدرجة

  وخفضها: المخاطر إلدارة التالية المعّززة واإلجراءات التدابير باعتماد
 لعالقة المعززة المستمرة بالمتابعة والقيام أولوية وٕاعطائها المراقبة في التشدد -أ

  .العمل
 الحـــــق وأصـــــحاب العمــــالء عـــــن تفصـــــيالً  أكثــــر معلومـــــات علـــــى حصــــالاإلست   -ب

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

 العمـــالء مـــع التعامـــل إســـتمرار أو للتعامـــل العليـــا اإلدارة موافقـــة علـــى الحصـــول -ج
  .المحددة المخاطر درجة مع يتناسب بما العمليات ولتنفيذ

 .(Periodic review of relationship) العمالء مع للعالقة دورية مراجعة إجراء  -د
  .(Peer Comparison) المعتمد المشابه التصنيف مع مستمرة مقارنة إجراء   -هـ
ـــــــد مـنـــــــاسب نـظـــــــام وضـــــــع -و  الحــــــق "صــــــاحب أو "العـمـيـــــــل" كــــــان إذا مــــــا لـتـحديـ

   .)PEP’s( سياسياً  معرضاً  شخصاً   )Beneficial Owner( االقتصادي"
   .معه التعامل وحسن العميل  مع العالقة لنشوء الزمنية الفترة اإلعتبار بعين األخذ   -٣
 المعتمد. التصنيف وفق الالزمة الرقابة إلجراء المعلوماتية ببرامج اإلستعانة  -٤
 عليهـا صالمنصـو  الموجبـات إلـى تسـتند العليـا، اإلدارة قبل من خاصة سياسة إعتماد    -٥

 تنفيـذها المطلـوب الضـبط إجـراءات وتحديـد المخـاطر وٕادارة لتصنيف المادة، هذه في
    المعنيين. قبل من

 به الرقابية الجهات لتزويد وحفظه اللزوم عند وتحديثه المخاطر تقييم نتائج توثيق  -٦
  الضرورة. عند
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 فاعـل )Internal Control System( داخلـي ضبط نظام وضع التسليف كونتوارات على  :اشراً ع
 ان علـــى االدارة، مســـتوى علـــى )Compliance Officer( إمتثـــال ضـــابط تعيـــين يشـــمل
 امــههم تكــون اإلرهــاب، وتمويــل األمــوال تبيــيض مكافحــة مجــال فــي الكافيــة الخبــرات يمتلــك

   كالتالي:
 اإلعتبــار بعــين يأخــذ اإلرهــاب وتمويــل األمــوال تبيــيض لمكافحــة إجــراءات دليــل وضــع -١

ــدليل هــذا يراعــي أن علــى القــرار ذاهــ فــي الــواردة الموجبــات  واألقســام الشــركة هيكليــة ال
 KYC Form)( العمــالء معرفــة أنمــوذج ووضــع الحاجــة عنــد وتطــويره فيهــا الموجــودة
 عليهمـــا للموافقـــة العليـــا اإلدارة إلـــى ورفعهمـــا المـــادة هـــذه مـــن الســـابع المقطـــع موضـــوع

  وٕاعتمادهما.
 اتســـاق لضـــمان العمـــالء مـــع العالقـــة قيـــام فتـــرة طـــوال متـــت التـــي العمليـــات فـــي لتـــدقيقا -٢

 والمخاطر نشاطهم ونمط العمالء عن المؤسسة تعرفه ما مع إجراؤها يتم التي العمليات
 األموال. مصدر األمر، اقتضى وٕاذا يمثلونها، التي

ـــائق أن مـــن التأكـــد -٣ ـــات أو الوث ـــتم التـــي المعلومـــات أو البيان  بموجـــب عليهـــا الحصـــول ي
 القائمـــة الســـجالت بمراجعــة وذلـــك ومالئمــة باســـتمرار محدثـــة الواجبــة لعنايـــةا إجــراءات

 أعمالـــه وتوثيـــق المرتفعـــة، المخـــاطر ذوي العمـــالء فئـــات إلـــى بالنســـبة األخـــص وعلـــى
  العليا. االدارة إلى ورفعها الالزمة الدورية بالتقارير

 وعلــى مناسـبة أوقـات فـي القائمــة العمـل عالقـات علـى الواجبــة العنايـة إجـراءات تطبيـق -٤
 قـد اإلجـراءات هـذه كانـت إذا ما باإلعتبار األخذ مع والمخاطر، النسبية األهمية أساس
 عليها. المستحصل البيانات كفاية ومدى إتخاذها وموعد سابقاً  إتخذت

 األمـــوال تبيـــيض لمكافحـــة المتبعـــة اإلجـــراءات فعاليـــة ومـــن تطبيـــق حســـن مـــن التحقـــق -٥
 اقتضـت إذا متخصصـة معلوماتيـة بـرامج (بموجب الحسابات ومراقبة ابھاإلر وتمويل
 وجـــود عـــدم مـــن للتثبـــت االرهـــاب) وتمويـــل األمـــوال تبيـــيض مؤشـــرات تظهـــر الحاجـــة
 العليا. اإلدارة إلى ورفعها الالزمة الدورية بالتقارير أعماله وتوثيق فيها مشكوك عمليات

 عالقات على طرالمخا درجة مع وبالتناسب المعّززة الواجبة العناية إجراءات تطبيق -٦
 ذلك في (بما والمعنويين الطبيعيين االشخاص مع تتم التي والعمليات العمل

 اإلجراء ذلك إتخاذ إلى المالي العمل مجموعة تدعو التي الدول من المالية) المؤسسات
 بشكل المجموعة لهذه االلكتروني الموقع مراجعة الغرض، لهذا يتم، أن على بحقها،
 لها. عام تماعإج كل بعد خاصة دوري
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 مستوى على اإلرهاب وتمويل االموال تبييض مكافحة برامج تطبيق من التحقق -٧
 تمتلك التي التابعة والشركات الفروع جميع شملي بما ككل، المالية المجموعة
  التالية: التدابير البرامج هذه تتضمن ان على فيها. اغلبية المجموعة

 العمالء تجاه الواجبة بالعناية المتعلقة المعلومات لتبادل وٕاجراءات سياسات   -أ
 اإلرهاب. وتمويل  األموال تبييض ومخاطر

 الفروع من والعمليات والحسابات بالعمالء المتعلقة المعلومات توفير موجب - ب
 ألغراض ضروريًا، ذلك يكون عندما المجموعة مستوى على التابعة والشركات

 المعلومات هذه تتضمن ان على اإلرهاب وتمويل األموال تبييض مكافحة
 ان ينبغي كما اعتيادية. غير تبدو التي األنشطة عن والتقارير التحليلية التقارير
 المعلومات هذه مثل التابعة والشركات الفروع المجموعة، مستوى على تتلقى،

 المعلومات وتحليل المخاطر مع ويتناسب يتالءم بما االمتثال ضابط من
  اإلعتيادية. غير والعمليات والتقارير

 بما المتبادلة، المعلومات واستخدام السرية بشأن كافية ضمانات توفير موجب  - ج
  العميل. تنبيه أو إعالم لعدم ضمانات يشمل

 بعمليـات والمتعلقـة المجمعـة للمعلومـات ممكننـة مركزيـة تنظيم التسليف كونتوارات على  عشر: حادي
 تعميمهــا جــرى التــي األســماء قــل،األ علــى وتتضــمن، اإلرهــاب وتمويــل األمــوال تبيــيض

 والُمبلــغ فيهــا المشــكوك الحســابات أصــحاب وأســماء الخاصــة" التحقيــق "هيئــة قبــل مــن
  مستمرة. بصورة المركزية هذه وتحديث الشركة قبل من عنها

  يلي: ما خصها، ما في كل ،التسليف كونتوارات من يطلب :عشر ثاني
 لقـوى العامـة للمديرية اإللكتروني الموقع على يتم تحديث اي بمراجعة بإستمرار القيام -١

 على والمدرجة المحددة باالسماء يتعلق ما في ) www.isf.gov.lb( الداخلي األمن
 معنيــــين وكيانــــات ومعنــــويين طبيعيــــين اشــــخاص باســــماء المتعلقــــة الوطنيــــة الالئحــــة
 المعلوماتيــــة البــــرامج خــــالل مــــن وذلــــك االرهــــاب، تمويــــل او االرهــــاب فــــي بتــــورطهم

 بتجميــد المتعلقــة بشــأنهم الخاصــة التحقيــق هيئــة قــرارات بتطبيــق فــوراً  والقيــام تــوفرةالم
 أو بهــــا القيــــام محاولــــة يــــتم التــــي تلــــك فيــــه بمــــا العمليــــات او الحســــابات او االمــــوال
 حـال فـي وذلـك سـيطرتها، تحـت تكون التي أو االسماء لهذه العائدة األخرى األصول
 "هيئـة تزويد يتم ان على مشترك...)، باشر،م غير أو (مباشر كان شكل بأي وجدت

ــــة وخــــالل الخاصــــة" التحقيــــق ــــد بمــــا ســــاعة ٤٨ اقصــــاها مهل ــــذلك قامــــت انهــــا يفي  ب
 الخصوص. بهذا لديها المتوفرة وبالمعلومات

 واسم عمالئها احد اسم بين تشابه وجود حال في الخاصة" التحقيق "هيئة ابالغ -٢
 المقطع من )١( البند في عنها المنوه ةالوطني الالئحة على ومدرجة محددة وتفاصيل

  . هذا عشر الثاني
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  التسليف: كونتوارات على   عشر: ثالث
 البشرية. العناصر توظيف عند والكفاءة والنزاهة لإلستقامة عالية معايير فرض -١
   المعنيـــــــين والمـــــــوظفين المــــــــسؤولين وٕاشـــــــراك مســـــــتمر بشـــــــكل المـــــــوظفين تـــــــدريب  -٢

 اإلطــالع بغيـة الموضوع بـهذا المتعلقة والمحاضرات واتوالند الدراسية الحلقات في
 اإلرهاب. وتمويل األموال تبييض مكافحة طرق على دائم بشكل

 هيئــة " قيـام عند العمالء إعالم عدم المسؤولية، طائلة تحت الموظفين، من الطلب -٣
 ـرارقـ صــدور حـال فـي إال عمليـاتهم فـي بالتدقيق أو باإلستعالم " الخاصـة التحقيق

  بذلك. يفيد "الهيئة" عن
 التـــي الخـــارج فـــي العاملـــة التابعـــة والشـــركات للفـــروع بالنســـبة أدنـــى، كحــــد إعتمـــاد، -٤

 فـــي عليهــا المنصــوص اإلجــراءات فيهــا أغلبيــة اللبنانيــة التســليف كونتــوارات تمتلــك
 واألنظمــــة الــــقوانين أحكــام مـــع تعارضـــها نتيجــة ذلــك، تعـــذر حـــال وفـــي القــرار هـــذا

ــــة ـــى التابعـــة، الشـــركة او الفـــرع وجـــود مكـــان فـــي بهـــا المعمـــول الملزمـ ـــوار عل  كونت
 وتمويــل األمــوال تبيــيض مخــاطر إلدارة مناســبة إضــافية إجــراءات تطبيــق التســليف
 بذلك. الخاصة" التحقيق "هيئة وٕاعالم اإلرهاب

 ويســـتوفي والرقابـــة للتنظـــيم خاضـــع انـــه مـــن ثالـــث طـــرف مـــع التعامـــل عنـــد التأكـــد -٥
 بالسـجالت واإلحتفـاظ الواجبـة العنايـة إجراءات حول المالي العمل مجموعة اييرمع
   للتعـرف معلومـات أيـة علـى تأخير ودون فوراً  منه الحصول إمكانية من والتأكد كما
 بيانـات عـن وبنسـخ العمـل طبيعة وفهم اإلقتصادي" الحق و"صاحب "العميل" على

 جميـع وفـي الواجبـة. العنايـة بـإجراءات المرتبطـة والمستندات "العميل" على التعرف
   النهائيـــــة المســـــؤولية الثالـــــث الطـــــرف مـــــع تتعامـــــل التـــــي الجهـــــة تتحمـــــل االحـــــوال

ــــــــة تــــــــدابير عــــــــن    لبنــــــــان داخــــــــل الثالــــــــث الطــــــــرف كــــــــان ســــــــواء الواجبــــــــة العناي
 المخــاطر مســتوى خفــض تـدابير التعامــل عنــد باإلعتبـار يؤخــذ أن علــى خارجـه، أو

 تطبقهــا أو المــالي العمــل مجموعــة توصــيات تطّبــق ال يالتــ بالــدول المرتبطــة ســيما
 كاف. غير بشكل

 تطـوير نتيجـة تنشـأ قـد التـي اإلرهـاب وتمويـل األمـوال تبييض مخاطر وتقييم تحديد  -٦
 لتقـــديم الجديـــدة الوســـائل ذلـــك فـــي بمـــا جديـــدة مهنيـــة وممارســـات جديـــدة منتجـــات
 يتعلـق مـا فـي التطـوير قيـد أو جديدة تقنيات استخدام عن تنشأ التي وتلك الخدمات

 قبـل للمخاطر تقييم إجراء يقتضي كما سابقًا. والموجودة الجديدة المنتجات من بكل
 تــــدابير واتخــــاذ اســــتخدامها أو التقنيــــات أو الممارســــات أو المنتجــــات هــــذه إطــــالق
  وخفضها. المخاطر تلك إلدارة مناسبة
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 الالزمة بالمراجعات القيام لجهة المالي العمل لمجموعة السابعة التوصية تطبيق  -٧
 يتم التي فيه بما العمليات او الصلة ذات الحسابات او لألموال الفوري والتجميد
 الخاصة" التحقيق "هيئة تزويد يتم ان على األخرى، األصول أو بها القيام محاولة
 المتوفرة وبالمعلومات بذلك قامت انها يفيد بما ساعة ٤٨ اقصاها مهلة خالل
 الخاصة"، التحقيق "هيئة بإبالغ التشابه حاالت في والقيام الخصوص ابهذ لديها
   المرتبطة. المخاطر بتقييم والقيام كما

 مفوض يعده الذي السنوي التقرير عن بنسخة الخاصة" التحقيق "هيئة تزويد -٨
 وتمويل االموال تبييض مكافحة اجراءات من بالتحقق والمتعلق لديها المراقبة
  » .االجراءات هذه فاعلية ومدى المعنية المؤسسة في قةالمطب االرهاب

 ال المثال سبيل على أدناه المعّددة بالمؤشرات تأخذ أن ،التسليف كونتوارات على   عشر: رابع
 أموال تبييض عمليات وجود احتمال على مبررة، تكن لم حال في تدل، والتي الحصر،

  إرهاب: تمويل أو
   قصــــيرة زمنيــــة مــــّدة مــــرور بعــــد وذلــــك واحــــدة دفعــــة بموجــــب القــــرض قيمــــة تســــديد -

  القرض. مبلغ على اإلستحصال تاريخ من
 ثالثين. أشخاص قبل من تحاويل عبر القرض قيمة تسديد -
 المالي. "العميل" وضع مع يتناسب ال القرض قيمة لتسديد الدفعات حجم -
   رىأخـــ قــروض عــن يختلــف او "العميــل" حاجــات مــع يــتالءم ال القــرض وقيمــة نــوع -

 لطلبه. بناءً  سابقاً  منحها تم
 لبنان. خارج حسابات الى القرض قيمة تحويل طلب -
 وصـــاحب للقـــرض  االقتصـــادي" الحـــق "صـــاحب بـــين واضـــحة عالقـــة وجـــود عـــدم -

  الطلب.
 واضحة. غير القرض قيمة لتسديد الدفعات مصادر -
  القرض. على اإلستحصال بهدف اعتيادية غير مصاريف لدفع "العميل" إستعداد -
ــــام - ــــق مبــــررة غيــــر باستفســــارات "العميــــل" قي  التحقــــق بــــإجراءات خــــاص بشــــكل تتعل

  المعتمدة.
 المعلومــــات أو المســـتندات تقــــديم "العميـــل" مـــن ُيطلــــب أن مـــا القــــرض طلـــب إلغـــاء -

  اإلضافية.
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   لــــــديها العــــــاملين مــــــؤهالت مــــــن دوري بشــــــكلٍ  تتاكــــــد ان التســــــليف" "كونتــــــوارات علـــــى  :١٣ المادة
 لـدورات باسـتمرار اخضـاعهم على تعمل وأن بها يتمتعون التي االخالقية فاتالص ومن

ـــــــة ـــــــي تدريبي ـــــــى أو التســـــــليف  مجـــــــال ف ـــــــى حصـــــــولهم عل    متخصصـــــــة شـــــــهادات عل
 وقــروض التســليف مجــال فــي العــاملين علــى المفروضــة كالشــهادات  المجــال هــذا فــي

   ادرالصــــــ ٩/٣/٢٠٠٦ تــــــاريخ ٩٢٨٦ رقــــــم االساســــــي القــــــرار فــــــي المحــــــددة التجزئــــــة
  .١٠٣ رقم االساسي بالتعميم المرفقو  لبنان مصرف عن

  
 ولجنــة لبنــان مصــرف لــدى الصــيرفة مديريــة مــن كــل تزويــد التســليف" "كونتــوارات علــى  :١٤ المادة

 ،الحقـــاً  تصـــدر لنمـــاذج ووفقـــاً  )CD( مدمجـــة أســـطوانة علـــى ،المصـــارف علـــى الرقابـــة
  :عن بنسخة

   الموقوفـــــــة التـــــــاريخ مـــــــن ايـــــــام شـــــــرةع مهلـــــــة ضـــــــمن ،فصـــــــلياً  ،الماليـــــــة بياناتهـــــــا -
  البيانات. هذه فيه

ـــــا  - ـــــاحاأل نبي ـــــة ضـــــمن ،ســـــنوياً  ،والخســـــائر رب ـــــاريخ مـــــن اشـــــهر ســـــتة مهل    انتهـــــاء ت
  المالية. السنة

  
  بتزويد: سنوي، نصف بشكل تقوم، ان التسليف" "كونتوارات على :١مكرر ١٤ المادة

 مدمجة اسطوانة على الكترونية بنسخة لبنان مصرف في الصيرفة مديرية   -
)CD( ورقية وبنسخة المديرية هذه من عليه االستحصال يتم لبرنامج وفقا   

 )١( رقم للملحق وفقا المعدة المستحقة وغير الممنوحة القروض وضعية عن
  فيه. الموقوفة التاريخ من يوما عشر خمسة مهلة خالل تسلم المرفق

 عنــه المنــوه )١( رقــم حــقالمل عــن ورقيــة بنســخة المصــارف علــى الرقابــة لجنــة   -
  اعاله.

  
  :التسليف" "كونتوارات من ُيطلب    :١٥ المادة

 مديريـة تزويـد حـد، أقصـى علـى سـنة كـل مـن نيسان شهر تتجاوز ال مهلة اللخ   أوًال:
ــــة الشــــؤون ــــدى القانوني ــــان مصــــرف ل ــــاً  موقعــــة أصــــلية بنســــخة لبن    لألصــــول وفق

ـــــدو  ـــــة لجنـــــة مـــــن كـــــل تزوي ـــــ الرقاب ـــــة المصـــــارف ىعل    بنســـــخة ةيرفالصـــــ ومديري
  :التالية المستندات عن

                                                 
 ).٤٩٠(تعميم وسيط رقم  ٢/٥/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٠٠أضيفت هذه املادة مبوجب املادة الرابعة من القرار الوسيط رقم  -١



٢٢ 

 

  :المغفلة للشركات بالنسبة  - أ 
 العمومية المساهمين لجمعية المقدم السنوي االدارة مجلس تقرير  -١

  . السنوية العادية
ـــــر  -٢    والمـــــنظم ذاتهـــــا للجمعيـــــة المقـــــدم الســـــنوي المراقبـــــة مفوضـــــي تقري

  .التجارة قانون من ١٧٥ للمادة فقاو 
 للمادة وفقا العمومية للجمعية المقدم الخاص االدارة مجلس تقرير  -٣

  : يتضمنه ما جملة من ،يتضمن ان على التجارة قانون من ١٥٨
 مجلـس اعضـاء مـع ســابقا المعقـودة االتفاقـات تنفيذ لـكيفية عرضـا  -

  . االدارة
  . بعقدها الترخيص المطلوب لالتفاقات وافياً  عرضا  -

  ١٥٨ بالمادة عليه المنصوص الخاص المراقبة مفوضي تقرير -٤
  التجارة. قانون من

 مصــدقين ،حضــورها وورقــة الســنوية العاديــة يــةالعموم الجمعيــة محضــر -٥
  االدارة. مجلس اعضاء انتخاب تضمنت اذا التجاري السجل امانة من

 السجل امانة من مصدقاً  ،االدارة مجلس جلسة محضر ،االقتضاء عند -٦
 يـينتع او تثبيـت او المجلـس رئـيس ابانتخـ يتضـمن كان اذا التجاري،

  .للرئيس المساعد العام المدير
   رئـــــــيس ســـــــماءبأ االدارة، مجلـــــــس رئـــــــيس قبـــــــل مـــــــن قعـــــــةمو  الئحـــــــة، -٧

 مســــاهمينال كبــــار واســــماء الجاريــــة، للســــنة االدارة مجلــــس واعضــــاء
 المســاعدين، والمــدراء والمــدراء يسللــرئ المســاعد العــام المــدير واســماء
  لتالية:ا المعلومات متضمنة

  .منهم كل وجنسية وشهرة اسم  -
   فيهــــا مـــنهم كــــان ايـــا يشــــترك التـــي كافــــة انواعهـــا علــــى الشـــركات  -

 بها تربطه التي العالقة ونوع الشركات هذه نوع بيان مع يرأسها او
 مســــاهم - مــــدير - ادارة مجلــــس عضــــو - ادارة مجلــــس (رئــــيس

  ...) الـخ - مفوض شريك - شريك -كبير
 العـدلي السـجل عـن اشـهر، ثالثة من ألكثر تاريخها وديع ال ،خالصة    -٨ 

 المســـاعدين العـــامين والمـــدراء االدارة مجلـــس اعضـــاء مـــن لكـــل العائـــد
  اعمالها. على المراقبة ومفوضي المدراءو 

ـــس واعضـــاء رئـــيس مـــن كـــل مـــن موقـــع تصـــريح االقتضـــاء، عنـــد -٩   مجل
 ١٦٦ المـواد احكـام علـى اطلعـوا بـانهم يفيد مرة ألول المنتخبين االدارة
 مجلــــس اعضــــاء بمســــؤولية المتعلقــــة التجــــارة قــــانون مــــن ١٧١ حتــــى
  الجزائية. او المدنية المشتركة، او الفردية االدارة



٢٣  

  /٢٠٢١- ١٢-٣١/ ت ٢/ كونتوارات التسليف ر ٢نص/ قسم 

  : المساهمة التوصية لشركات بالنسبة  - ب
 اعـاله (أ) الفقرة من ٤و ٣ ،٢ ،١ البنود في المعددة المستندات جميع  -١

 أو (الشــريك بعبــارة وردت مــااين االدارة مجلــس عبــارة تســتبدل ان علــى
  .المفوضين) الشركاء

 مصـدقين ،حضـورها وورقـة السـنوية العاديـة العمومية الجمعية محضر  -٢
ـــــة مـــــن ـــــع مـــــن عليهمـــــا وموافقـــــاً  التجـــــاري الســـــجل امان  الشـــــركاء جمي

 عــــــزل او تعيـــــين الجمعيـــــة تضــــــمنت اذا االقتضـــــاء، المفوضـــــين،عند
  مدير.ال

 حال في المعينين، المدراء أو ضينالمفو  الشركاء من موقعة الئحة،  -٣
 المساهمين كبار واسماء المفوضين الشركاء جميع بأسماء ،وجودهم
 المعلومات تتضمن المساعدين والمديرين المديرين اسماء وسائر

  . اعاله (أ) الفقرة من )٧( البند في المحددة
 العـدلي السـجل عـن اشـهر، ثالثة من ألكثر تاريخها يعود ال ،خالصة  -٤

 علـى المراقبـة مفوضـيو  والمـديرين المفوضـين الشـركاء مـن لكـل عائدال
  اعمالها.

  

  :التضامن وشركات البسيطة التوصية شركاتل بالنسبة   -ج
 مفوضي أو قانوني حسابات مدقق قبل من المدققة السنوية الميزانية -١

  .للحالة وفقاً  المراقبة،
  للحالة. وفقاً  المراقبة، مفوضي أو حساباتال يمدقق تعيين قرار -٢
 العـدلي السـجل عـن اشهر، ثالثة من ألكثر تاريخها يعود ال ،خالصة -٣

 فـي المفوضـين للشـركاءو  التضـامن شـركة فـي الشـركاء مـن لكـل العائد
  الحسابات. ولمدققي وللمديرين البسيطة التوصية شركة

 اصحاب سماءبأ الشركة ادارة عن المسؤول من عةموق الئحة -٤
  . منهم كل وجنسية وشهرة اسم منتتض والمديرين الحصص

 ادارة على للقيمين الشركاء من الممنوح الترخيص االقتضاء، عند -٥
 . التجارة قانون من ٦٠ و ٥٩ للمادتين وفقا الشركة

  

 فردية: مؤسسات بشكل المنشأة للمؤسسات بالنسبة - د
  قانوني. حسابات مدقق قبل من المدققة السنوية الميزانية -١
  الحسابات. مدقق تعيين قرار -٢



٢٤ 

 

 العـدلي السـجل عـن اشهر، ثالثة من ألكثر تاريخها يعود ال خالصة، -٣
 ولمــدقق المؤسســة فــي وللمــديرين المؤسســة صــاحب مــن لكــل العائــد

  .الحسابات
 المقطــع فــي عــنهم المنــوه االشــخاص مــن اي وضــعب يلحــق تغييــر حصــول فــور    ثانيًا:

 بنسـخة لبنـان مصـرف لـدى القانونيـة الشـؤون مديريـة تزويـد المادة، هذه من ""أوالً 
 ومديرية المصارف على الرقابة لجنة من كل تزويدو  لألصول وفقاً  موقعة أصلية
 بالشـخص والمتعلقـة المذكور المقطع في المعددة المستندات عن بنسخة فةير الص

  .المعني
 بنســـخة نيســـان، شـــهر تتجـــاوز ال مهلـــة خـــالل ســـنوياً  الصـــيرفة، مديريـــة تزويـــد :١ ثالثـــاً 

   المديريـة هـذه مـن عليهـا االستحصـال يـتم )CD( مدمجة اسطوانة على الكترونية
  التالية: الجداول عن ورقية وبنسخة

 المرفق. )٢( رقم للملحق وفقاً  الكونتوار عن تعريف بطاقة -١
 المرفق. )٣( رقم للملحق وفقاً  الشركاء عن معلومات -٢
ـــــالموظفين الئحـــــة -٣ ـــــة المســـــؤوليات حســـــب ب ـــــة والهيكلي ـــــاً  اإلداري    للملحـــــق وفق

  المرفق. )٤( رقم
  

 للمخـاطر المركزيـة المصـلحة الى التصريح لبنان في العاملة التسليف" "كونتوارات على  :٦١ المادة
 الثانيـــة المــادتين ألحكــام وفقــاً  وذلــك لزبائنهـــا، تمنحهــا التــي التســهيالت عــن مصــرفيةال

 مهمـا وذلـك المصـرفية للمخـاطر زيـةركمال المصـلحة نظام من "اوًال" المقطع من والثالثة
  .قيمتها بلغت
 والتعليمـــات االحكـــام يعنيهـــا، مـــا فـــي ،التســـليف" "كونتـــوارات علـــى تطبـــق الغايـــة، هلهـــذ

 المصـرفية للمخـاطر ركزيـةمال المصـلحة نظـام في عليها المنصوص كافة وااليضاحات
  االلتزامات. عن والتصريح التعرف بطاقات لجهة

  
   ١١٩٤٨ رقــــــــم االساســــــــي القــــــــرار بأحكــــــــام المتقيــــــــدة ،التســــــــليف" تــــــــوارات"كون تمــــــــنح  :٧١ المادة

 حـدها مهلـة الحاضـر القرار ألحكام مخالف وضع في تكون والتي ١٢/٢/٢٠١٥ تاريخ
   :االقصى

   )٤و( )٣( المــــــواد بأحكــــــام للتقيــــــد الحاضــــــر القــــــرار صــــــدور تــــــاريخ مــــــن ســــــنة - ١
  .منه )١٣و(

                                                 
 ).٤٩٠(تعميم وسيط رقم  ٢/٥/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٠٠أضيف هذا املقطع مبوجب املادة اخلامسة من القرار الوسيط رقم  -١
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  /٢٠٢١- ١٢-٣١/ ت ٢/ كونتوارات التسليف ر ٢نص/ قسم 

 بصـورة ،ويمكـن هأحكامـ بـاقيب للتقيـد الحاضـر القرار صدور تاريخ من اشهر ستة - ٢
 فـي المحـددة المـدة خـالل االحكـام بهـذه التقيـد عليها يتعذر مؤسسة لكل ائية،استثن
 .الخصوص بهذا  لبنان مصرف مراجعة هذا، )٢( البند

  
  :اعاله )١٧( المادة من )٢( البند في اليها المشار اشهر ستةال مدة انتهاء بعد    :١٨ المادة

ــــان مصــــرف ســــيقوم   - ــــوارات بأســــماء الئحــــة بإصــــدار لبن    الحاصــــلة التســــليف" "كونت
 القــــرار بأحكــــام والمتقيــــدة اعــــاله ١١ المــــادة فــــي اليــــه المشــــار والخبــــر العلــــم علــــى

   .الحاضر القرار وبأحكام ١٢/٢/٢٠١٥ تاريخ ١١٩٤٨ رقم االساسي
   الثاني كانون شهر خالل الرسمية الجريدة في الالئحة هذه لبنان مصرف ينشر
  عليها. يطرأ تعديل كل كذلك الرسمية الجريدة في وينشر نةس كل من

   »تســـليف كونتـــوار« ألي هعنـــ صـــادرال خبـــرالو  علـــمال ســـحب لبنـــان لمصـــرف يعـــود   -
 متتاليـــة شــهراً  عشـــر اثنــي لمـــدة العمــل عـــن توقــفي أو القـــرار هــذا بأحكـــام تقيــدي ال
  .اعاله المذكورة الالئحة عن هشطب بالتاليو 

ـــــوارات" مـــــن ألي يعـــــود ال   - ـــــر مؤسســـــة، ألي وال التســـــليف" كونت    اســـــمها مـــــدرج غي
 طائلــة تحــت التســليف عمليــات بممارســة الحــق اعــاله، اليهــا المشــار الالئحــة علــى

  والتسليف. النقد قانون من ٢٠٠ المادة احكام تطبيق
  

  القرار. هذا احكام تطبيق حسن من بالتأكد المصارف على الرقابة لجنة تقوم  :١٩ المادة
  

   صدوره. فور القرار بهذا يعمل    :٢٠ المادة
  

  الرسمية. الجريدة في القرار هذا ينشر    :٢١ المادة
  

  ٢٠١٦ الثاني كانون ٢١ في بيروت،
  لبنان مصرف حاكم
  سالمه توفيق رياض
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 ١ ١ رقم الملحق

 المستحقة وغير الممنوحة القروض وضعية
 

  عموالت  
 

 الرقم
 التسلسلي
 للقرض

  الوالدة تاريخ
   ترضللمق

 يوم/شهر/سنة

 ذكر/
 انثى

 جنسية
 المقترض

 مهنة
 المقترض

 منطقة
 استعمال
 القرض

 مكان
 السكن

 تاريخ
 منح

 القرض

 راتب
 المقترض

 هدف
 القرض

  قيمة
          القرض

        االساسي
 (ل.ل)

 المبلغ
         المتبقي

         القرض من
 (ل.ل)

 القرض عملة
 الممنوح

 تارخ
 االستحقاق

 طريقة
 سديدالت

 نسبة
 الفائدة

 الدفعة
 الشهرية

   نوع
 الفائدة

   مدة
 الفائدة

   نوع
  الضمانة

   قيمة
 الضمانة

 ايام عدد
 في التأخر

 السداد

 عن تعذر
 الدفع/عدد
 السندات

   فائدة
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 فتح
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 ).٤٩٠ رقم وسيط (تعميم ٢/٥/٢٠١٨ تاريخ ١٢٨٠٠ رقم الوسيط القرار مبوجب اجلدول هذا أضيف -١
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 المحتملة بالخيارات جداول يلي ما في ٢٨

 المقترض مهنة
 

 حسب على القروض توزيع
   القطاعات/

 الضمانة نوع
 

 الجنس
 

 نوع
  الفائدة

 الفائدة مدة
 

 العملة
 

 الجنسية
 

 القرض استعمال منطقة
 

 قةطري
 التسديد

 

  التأخر ايام عدد
 السداد في

 عسكريين
 

 زراعي
 

 عقاري تأمين
 

  ذكر
 

 بسيطة
 

 شهرية
 

 لبنانية ليرة
 

 لبنانية
 

 بيروت
 

 نقدا
 

 يوم 31-60

 خاص قطاع موظف
 

 صناعي
 

 اليات
 

 انثى
 

 مركبة
 

 فصلية
 

 أميركي دوالر
 

 سورية
 

 لبناء جبل م. - بعبدا قضاء
 

CET 
 

 يوم 61-90

 عام عقطا  موظف
 

 تجاري
 

 مجوهرات
   

  
 

 سنوية
 

 يورو
 

 مصرية
 

 لبنان جبل م. -جبيل قضاء
 

مصرفي حساب
 

 يوم 91-120

 متعاقد
 

 استشفائي
 

 شخصية كفالة
         

 فلسطينية
 

 لبنان جبل م. -الشوف قضاء
 

  
 

 يوم 121-180

 طالب
 

 منزل،الخ) اثاث (زواج، اجتماعي
 

  سندات
         

 عراقية
 

 لبنان جبل م. - ليهعا قضاء
   

 يوم 181 من اكثر

 منزل ربة
 

 دراسي
 

 اسهم
         

 ُأخرى
 

 جبل م. -كسروان قضاء
 لبنان

 مؤسسة    
 

 رياضي
 

 معدات رهن
           

 لبنان جبل م. -المتن قضاء
 متقاعد    

 
 حرفي

 
 مخزن في بضائع رهن

           
  م.البقاع - زحلة قضاء

 مياوم    
 

 فني
 

 ضمانة) غير (من مكشوفة يفاتتسل
           

  م.البقاع -بعلبك قضاء
 حرة مهنة    

 
  

 
 الحياة على تأمين 

           
  م.البقاع -الغربي البقاع قضاء

    

                
  م.البقاع - راشيا قضاء

    

                
  م.البقاع -الهرمل قضاء

    

                
 م.الجنوب -صيدا قضاء

    

                
 م.الجنوب -جزين قضاء

    

                
 م.الجنوب -صور قضاء

    

        
  

       
 م.النبطية -النبطية قضاء

    

                
 م.النبطية - جبيل بنت قضاء

    

                
 م.النبطية -حاصبيا قضاء

    

                
 م.النبطية -يونمرجع قضاء

    

                
 م.الشمال - طرابلس قضاء

    

                
 م.الشمال - البترون قضاء

    

                
 م.الشمال -بشري قضاء

    

                
 م.الشمال - زغرتا قضاء

    

                
 م.الشمال -عكار قضاء

    

                
 م.الشمال -رةالكو  قضاء

    

                
 م.الشمال - الضنية المنية قضاء

    



  

  

٢٩ 

  ١ ٢ رقم ملحق

 الكونتوار عن تعريف بطاقة
 

                 لبنان مصرف الئحة على الكونتوار رقم

                 

         القانوني الشكل   اجنبي عربي  

         التأسيس تاريخ        الكونتوار اسم

         التسجيل تاريخ        

         التسجيل مكان        

         التجاري السجل رقم        الهاتف رقم

         والخبر العلم تاريخ        

         المال رأس        

                  االلكتروني البريد

                  

  الشركاء        
 الواحد السهم سعر االسهم عدد % الحصة الشركة في مركزه االسم        

                 المركز عنوان

                 الفروع عنوان

                  

                  

                وجدت اذا الفروع ھواتف ارقام

               الھاتف رقم الفرع

                  

                  

  االمتثال ضابط    المحامي        
 الكتروني الهاتف/بريد رقم االسم   المحامي هاتف رقم المحامي اسم        
                  

                  

                  

                  
                  

     األلكتروني البريد الهاتف رقم          

         المدقق        

         المراقبة مفوض        

 اعاله الواردة اخلانات لتعبئة احملتملة اخليارات على حتتوي جداول االسفل يف جتدون

                                                 
 ).٤٩٠ رقم وسيط (تعميم ٢/٥/٢٠١٨ تاريخ ١٢٨٠٠ رقم الوسيط القرار مبوجب اجلدول هذا أضيف -١
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٣٠ 

 
  ١ ٣ رقم ملحق

 

 االدارية والهيكلية المسؤوليات حسب بالموظفين الئحة

 

 العملية الخبرة العلمية المؤهالت المركز االسم

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  والمسؤولية المنصب اولوية حسب تدريجيا الموظفين جميع اسماء ادراج الرجاء
 اعاله الواردة الخانات لتعبئة المحتملة الخيارات على حتويت جداول االسفل في تجدون

                                                 
 ).٤٩٠ رقم وسيط (تعميم ٢/٥/٢٠١٨ تاريخ ١٢٨٠٠ رقم الوسيط القرار مبوجب اجلدول هذا أضيف -١



٣١  

  /٢٠٢١- ١٢-٣١/ ت ٢/ كونتوارات التسليف ر ٢نص/ قسم 

  ١ ٤ رقم ملحق

  حدا) على شريك لكل مماثلة بطاقة تعبئة (تتم الشركة في الشركاء عن معلومات

  

   لبنان مصرف الئحة على الكونتوار رقم

   الكونتوار اسم

   الشريك اسم

   الجنس

   االب اسم

   وشهرتها االم اسم

   الوالدة نمكا

   التسجيل مكان

   القضاء

   السجل رقم

 متأهل/أرمل/مطلق اعزب/ العائلي الوضع

   الزوجة اسم

   االقامة بلد

   السكن عنوان

   ١ الهاتف رقم

   ٢ الهاتف رقم

 المكان العلمي التحصيل

   ابتدائي

   ثانوي

   بكلوريا

   بكلوريوس

   عليا دراسات

   تخصصات

   دكتوراه

   اخر

  

  العملية الخبرة

 المنصب تاريخ الى تاريخ من العمل مكان

        

        

        

        

        

        
  

                                                 
 ).٤٩٠ رقم وسيط (تعميم ٢/٥/٢٠١٨ تاريخ ١٢٨٠٠ رقم الوسيط القرار مبوجب اجلدول هذا أضيف -١



٣٢ 

 
 

 المالي الوضع

  منقولة اموال

 كاش مصارف

    

    

    

    

 عقارات

 المنطقة العقار رقم

    

    

    

    

    

    

    

    

 مساهمات

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  اعاله الواردة اخلانات لتعبئة احملتملة اخليارات على حتتوي جداول االسفل يف جتدون



٣٣  

  /٢٠٢١- ١٢-٣١/ ت ٢/ كونتوارات التسليف ر ٢نص/ قسم 

  

  ٤-٣-٢ رقم للملحق المحتملة بالخيارات جداول يلي ما في

 

 المركز 

 شريك

 مفوض شريك

 مساھم

 العام المدير -ادارة مجلس رئيس

 ادارة مجلس عضو

 توقيعبال مفوض

 مدير

 سندوق امين

 بشرية موارد مدير

 امتثال ضابط

 معلوماتية

 تسويق مدير

 موظف
  


