
  

  /٢٠١١- ٦- ٣٠ت  /٣ر  ./ص/ م.٢نص/ قسم                                        ١٣رقم القديم ال

١٥

  
     
  

  ٣تعميم أساسي لمؤسسات الصرافة رقم  
  

  

  
ـــــــرار االساســـــــي رقـــــــم  ـــــــاريخ  ٧٩٣٣نـــــــودعكم ربطـــــــا نســـــــخة عـــــــن الق ـــــــه  ٢٧/٩/٢٠٠١ت   المرفـــــــق ب

 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة. ٦/٨/٢٠٠١تاريخ  ٣٤٧النظام التطبيقي للقانون رقم 

  
  

 ٢٠٠١ايلول  ٢٧بيروت، في 

 حاكم مصرف لبنان

 رياض توفيق سالمه
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  ٧٩٣٣قرار أساسي رقم 
  

 النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة
  

 ان حاكم مصرف لبنان،

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان السيما  ٦/٨/٢٠٠١تاريخ  ٣٤٧بناء على القانون رقم 
 منه، ١٠و ٤و ٣المواد 

        وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
٢٦/٩/٢٠٠١،  

 يقرر ما يأتي:
  

 ضع موضع التنفيذ النظام التطبيقي المرفق المتعلق:يو   :المادة االولى

 بتحديد المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة.  -

بتحديد سقف الشيكات السياحية التي يمكن لمؤسسات الصرافة من الفئة (ب)   -
 شراؤها وبيعها.

يها من بتحديد التسهيالت التي يمكن لمؤسسات الصرافة االستحصال عل  -
 المصارف.

بالتفرغ عن مؤسسات الصرافة الفردية وعن االسهم والحصص في رأسمال   -
 شركات الصرافة.

  

موضوع التعميم لمؤسسات  ٤/١١/١٩٩٥تاريخ  ٦٠٥٣تلغى احكام القرار رقم   :المادة الثانية
  .٤/١١/١٩٩٥تاريخ  ∗∗∗∗ ٨الصرافة رقم 

  

 فق به فور صدورهما.يعمل بهذا القرار والنظام المر   :المادة الثالثة
  

  ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية.  :المادة الرابعة
  

 ٢٠٠١ايلول  ٢٧بيروت، في 

 حاكم مصرف لبنان

 رياض توفيق سالمه

                                                      
  رقم هو وفقا للرتقيم القدمي.هذا ال ∗



  

  /٢٠٢١-١٢-٣١ت  /٣ر  ./ص/ م.٢ نص/ قسم

١٧

 النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة
  
  

المتعلق  ٦/٨/٢٠٠١يخ تار  ٣٤٧وضع هذا النظام تطبيقا الحكام القانون رقم   :المادة االولى
 منه. ١٠و ٤و ٣بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان السيما المواد 

  
 

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص   :القسم االول
 لمزاولة مهنة الصرافة:

  
على الراغبين بالحصول على ترخيص لمزاولة مهنة الصرافة ان يتقدموا من   :المادة الثانية

مصرف لبنان بطلب موقع من المؤسسين او الشركاء او صاحب المؤسسة الفردية 
 مستندات المعددة ادناه:ومرفقا به ال

  

 بالنسبة للشركات كافة:  -أ  

مستند مثبت لهوية كل من المؤسسين وكل من االشخاص الذين   -  ١
سيساهمون باالكتتاب وبتحرير رأس المال او كل من الشركاء (هوية 
او جواز سفر او بيان قيد افرادي او نسخة عن ملف التسجيل في 

ؤسسين او المساهمين او الشركاء السجل التجاري اذا كان اي من الم
 شخصا معنويا).

  

خالصة ال يعود تاريخها الكثر من ثالثة اشهر عن السجل العدلي   -  ٢
 العائد لكل من االشخاص الطبيعيين المذكورين اعاله.

  

بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية لكل   -  ٣
 من االشخاص المحددين اعاله.

  

 نظام او عقد الشركة موقعا من المؤسسين او من الشركاء كافة.  -  ٤
  

بيان بنسبة المساهمة، فيما خص الشركات المغفلة، المحددة لكل من   -  ٥
المكتتبين العتيدين في رأسمال الشركة على ان يتضمن فئة االسهم 

 وكيفية توزيعها.
  



  

 

١٨

رة عن عقد ايجار منظما باسم الشركة ومصدقا حسب االصول او صو   -  ٦
سند الملكية الجاري على ملكية الشركة والمخصص كمركز لها او 
تعهد من المالك بتنظيم عقد ايجار او بيع باسم الشركة فور حصولها 

 على ترخيص من مصرف لبنان.
  

كتاب اقرار من الشركاء او المؤسسين بأن مركز الشركة هو مكان   -  ٧
  مستقل ومخصص العمال الصرافة دون اي عمل آخر.

فـــــــي مـــــــا يتعلـــــــق بمؤسســـــــات الصـــــــرافة التـــــــي يـــــــتم تأسيســـــــها بعـــــــد تـــــــاريخ   -١ ٨
، مـــــا يثبـــــت أن الشـــــركاء فـــــي شـــــركة التضـــــامن أو الشـــــركاء ١٨/٥/٢٠١١

والمــدراء  المفوضــين فــي شــركة التوصــية أو رئــيس وأعضــاء مجلــس االدارة 
العامين في الشركة المغفلة أو المدراء فـي الشـركة المحـدودة المسـؤولية وكـل 
من يدير فعليًا، بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، مؤسسـات الصـرافة المعنيـة، 
أتمــــوا بنجــــاح الــــدورات التأهيليــــة التــــي ينظمهــــا أو يعــــدها أو يوافــــق عليهــــا 

 موال وتمويل االرهاب. مصرف لبنان ال سيما في مجال مكافحة تبييض اال

يطبـــق الموجـــب المـــذكور فـــي هـــذه الفقـــرة عنـــد اي تغييـــر ألحـــد االشـــخاص   
 المعددين اعاله في اي موسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها.

  

 بالنسبة للمؤسسة الفردية:  - ب 

على صاحب المؤسسة ان يرفق بطلبه المستندات التالية على ثالث نسخ، 
 احداها اصلية:

تند مثبت لهوية صاحب المؤسسة (هوية او جواز سفر او بيان قيد مس  -  ١
 افرادي).

  

خالصة ال يعود تاريخها الكثر من ثالثة اشهر عن السجل العدلي   -  ٢
 العائد لصاحب المؤسسة.

  

بيان يتضمن معلومات مادية ومعنوية وتقييم دقيق للذمة المالية   -  ٣
  لصاحب المؤسسة.

  

المؤسسة مصدقا حسب االصول او صورة عقد ايجار باسم صاحب   -  ٤
عن سند الملكية الجاري على ملكية صاحب المؤسسة والمخصص 

 كمركز لها.
  

                                                      
)، مث عدلت ٢٦٤(تعميم وسيط رقم  ٢١/٥/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٢٧أضيفت هذه الفقرة مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم  - ١

 ).٢٧٢(تعميم وسيط رقم  ٢٢/٨/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٨٧مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم 
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كتاب اقرار من صاحب المؤسسة بأن مركز المؤسسة هو مكان   -  ٥
  مستقل ومخصص العمال الصرافة دون اي عمل آخر.

فــــي مـــــا يتعلـــــق بمؤسســـــات الصـــــرافة التــــي يـــــتم تأسيســـــها بعـــــد تـــــاريخ   -٦١
، مــا يثبــت أن صــاحب المؤسســة وكــل مــن يــديرها فعليــًا، ١٨/٥/٢٠١١

بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة، أتمـــوا بنجـــاح الـــدورات التأهيليـــة التـــي 
فــي مجــال  ينظمهــا أو يعــدها أو يوافــق عليهــا مصــرف لبنــان  ال ســيما

 مكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب.

يطبق الموجب المذكور في هذه الفقـرة عنـد اي تغييـر ألحـد االشـخاص 
 المعددين اعاله في اي موسسة صرافة مهما كان تاريخ تأسيسها.

  
  

 تحديد سقف الشيكات السياحية:: القسم الثاني
  

المتعلق بتنظيم  ٦/٨/٢٠٠١تاريخ  ٣٤٧من القانون رقم  ٣تطبيقا الحكام المادة   :المادة الثالثة
مهنة الصرافة في لبنان ال يمكن في اي وقت من االوقات ان يتجاوز مبلغ 
الشيكات السياحية التي يمكن لمؤسسات الصرافة من الفئة (ب) شراؤها وبيعها 

قيد التحصيل ما قيمته عشرة آالف دوالر امريكي او ما يوازي هذه  والتي ما تزال
  القيمة من العمالت االخرى.

  

                                                      
)، مث عدلت ٢٦٤(تعميم وسيط رقم  ٢١/٥/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٢٧يفت هذه الفقرة مبوجب املادة الثانية من القرار الوسيط رقم أض - ١

 ).٢٧٢(تعميم وسيط رقم  ٢٢/٨/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٨٧من القرار الوسيط رقم  الثانيةمبوجب املادة 
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 :التسهيالت المصرفية لمؤسسات الصرافة: القسم الثالث

  
المشار اليه اعاله يحظر على  ٣٤٧ن رقم من القانو  ١٠تطبيقا الحكام المادة   :المادة الرابعة

تسهيالت العمال الصرافة من المصارف  ةمؤسسات الصرافة االستحصال على اي
بالعملة اللبنانية، اال انه يمكن لهذه المؤسسات االستحصال على تسهيالت العمال 
الصرافة من المصارف بالعملة االجنبية على ان ال تتجاوز هذه التسهيالت في اي 

 % من رأسمالها. ٥٠ما يوازي مقدار وقت 

  
  

التفــــرغ عــــن مؤسســــات الصــــرافة الفرديــــة وعــــن االســــهم   :القسم الرابع
 والحصص في رأسمال شركات الصرافة:

  
يخضع للموافقة المسبقة من مصرف لبنان كل تفرغ عن مؤسسة صرافة منشأة   :المادة الخامسة

 بشكل مؤسسة فردية.

صرف لبنان كل تفرغ عن اسهم او حصص كذلك يخضع للموافقة المسبقة من م
في رأسمال شركات صرافة ايا كان شكلها القانوني يؤدي الى اكتساب احد 

% (عشرة بالماية) من ١٠االشخاص، بصورة مباشرة او غير مباشرة، نسبة تفوق 
 مجموع اسهم او حصص هذه الشركات.

  
قة مصرف لبنان، تتحقق الشركة في الحاالت التي ال تستوجب الحصول على مواف  :المادة السادسة

المعنية على كامل مسؤوليتها من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق 
االولوية للمساهمين او ذوي الحصص، موافقة مجلس االدارة او الشركاء...) 
للتفرغات عن االسهم او الحصص في شركات الصرافة بعد قيام اصحاب العالقة 

 لتالية التي يجب ان تحتفظ بها:بتزويدها بالمستندات ا

نسخة عن صك التفرغ عن االسهم او الحصص، على ان يكون مؤرخا وموقعا   -
 -من المتفرغ والمتفرغ له ومتضمنا عنوانهما بالكامل (ص.ب. تلفون 

 عنوان الكتروني) وجميع شروط التفرغ والسيما الثمن. -فاكس/تلكس

 غ له اذا كان شخصا طبيعيا.صورة عن الهوية (او جواز السفر) للمتفر   -
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 مستخرج عن السجل العدلي للمتفرغ له اذا كان شخصا طبيعيا.  -

صورة عن شهادة التسجيل في السجل التجاري المختص للمتفرغ له اذا كان   -
 شركة والئحة بأسماء مساهميها او حصصها ونسبة مساهمتهم او مشاركتهم.

الصالحة للتنفيذ عن حكم  عند االقتضاء، صورة طبق االصل عن النسخة  -
  حصر االرث او عن صك الوصية.

) من ٦) من البند (أ) والفقرة (٨ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة (  -
  ١ البند (ب) من المادة الثانية من هذا النظام.

  بالنســــــبة لشــــــركات االمــــــوال المتفــــــرغ لهــــــا، نســــــخة مصــــــدقة وفقــــــًا لألصـــــــول   -
  ان يتضـــــــمن نصـــــــًا يفيــــــد بـــــــأن جميـــــــع اســـــــهم  عــــــن النظـــــــام االساســـــــي علــــــى

ـــــــــر مباشـــــــــر،هـــــــــذه الشـــــــــركات اســـــــــمية    ومملوكـــــــــة ، بشـــــــــكل مباشـــــــــر أو غي
  بالكامــــــــــــل وعلــــــــــــى الــــــــــــدوام مــــــــــــن قبــــــــــــل أشــــــــــــخاص طبيعيــــــــــــين لبنــــــــــــانيين  

 ٢ .أو شركات لبنانية تكون اسهمها اسمية
  

يقدم في الحاالت التي تستوجب الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة،   :المادة السابعة
الطلب الى امانة سر الحاكم بواسطة المؤسسة او الشركة المعنية على ثالث نسخ، 

 احداها اصلية ويرفق به:

صك التفرغ عن مؤسسة الصرافة الفردية او عن االسهم او الحصص في   :اوالً 
رأسمال شركات الصرافة مؤرخا وموقعا من المتفرغ المتفرغ له ومتضمنا 

ا الثمن وبندا صريحا يعلق نفاذه على موافقة جميع شروط التفرغ وال سيم
مصرف لبنان ومصادقا عليه، لجهة صحة تواقيع واهلية الموقعين، من 
الكاتب العدل فيما يختص بالمؤسسة الفردية ومن الكاتب العدل او من 

 الشركة المعنية فيما يختص باالسهم او الحصص المتفرغ عنها.

 في حال كون المتفرغ شركة:  :ثانياً 

نسخة مصدقة وفقا لالصول عن العقد التأسيسي او عن النظام   -  ١
االساسي للشركة او عن اي مستند آخر يحدد الجهة صاحبة 

 الصالحية للتوقيع على عقد التفرغ عن االسهم او الحصص.
  

عند االقتضاء، نسخة عن قرار الهيئة المختصة في الشركة بالموافقة   -  ٢
 ح للتوقيع على عقد التفرغ.على التفرغ وعن التفويض الممنو 

  

                                                      
 ).٢٧٢(تعميم وسيط رقم  ٢٢/٨/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٨٧ أضيفت هذه الفقرة مبوجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم - ١
 ).٤١١(تعميم وسيط رقم  ٢٩/٢/٢٠١٦تاريخ  ١٢١٩٤أضيفت هذه الفقرة مبوجب املادة الرابعة من القرار الوسيط رقم  - ٢



  

 

٢٢

  
 في حال كون المكتتب او المتفرغ له شخصا طبيعيا:  :ثالثاً 

  اشهر. ٣مستخرج عن سجله العدلي ال يعود تاريخه الكثر من   -  ١
 صورة عن هويته او عن اخراج قيده االفرادي او عن جواز سفره.  -  ٢

مؤرخـا وموقعـا بيان معلومات، ال يعود تاريخه الكثـر مـن ثالثـة اشـهر،   - ٣
منه ويتضمن معلومات عـن وضـعه االجتمـاعي والمـالي وتفاصـيل عـن 
ـــة لكـــل مـــا يعـــود  ـــه) والقيمـــة التقديري ـــه ومطلوبات ـــة (موجودات ـــه المالي ذمت

) ١لمشاركاته ومسـاهماته وامالكـه العقاريـة ومنظمـا وفقـا للنمـوذج رقـم (
 المرفق.

  

 : في حال كون المكتتب او المتفرغ له شركة:رابعاً 

 بالنسبة للشركات كافة:  - ١

 شهادة تسجيل الشركة لدى المراجع المختصة.  -أ  

ـــرة او عـــن   -ب  ـــثالث االخي ـــة للشـــركة عـــن الســـنوات ال البيانـــات المالي
الفتــرة التــي تلــت تأسيســها اذا كانــت تأسســت منــذ اقــل مــن ثــالث 

 سنوات، منظمة وموقعة وفقا لالصول.

هيئــة المختصــة فــي عنــد االقتضــاء، نســخة عــن كــل مــن قــرار ال  -ج 
الشــركة بالموافقــة علــى االكتتــاب او علــى التفــرغ وعــن التفــويض 

  الممنوح للتوقيع على عقد التفرغ.
مســتخرج عــن الســجل العــدلي، ال يعــود تاريخــه الكثــر مــن ثالثــة   -د 

اشهر، لـرئيس مجلـس االدارة او للمـدير العـام فـي شـركة االمـوال 
 خاص.وللمدير او الشريك المفوض في شركة االش

بيــان معلومــات، ال يعــود تاريخــه ألكثــر مــن ثالثــة اشــهر، مؤرخــا   -هـ
وموقعـــا مـــن الجهـــة صـــاحبة الصـــالحية يبـــين بالتفصـــيل القيمـــة 

تها ومنظمـــا اتها ولمشــاركاالتقديريــة لتوظيفاتهــا العقاريــة ولمســاهم
 ) المرفق.٢وفقا للنموذج رقم (

  



  

  /٢٠٢١-١٢-٣١ت  /٣ر  ./ص/ م.٢ نص/ قسم

٢٣

 ) اعاله:١في البند ( بالنسبة لشركات االموال وباالضافة الى ما ورد  -  ٢

صول عن النظام االساسي على ان لأل نسخة مصدقة وفقاً   -١أ  
ومملوكة، بشكل  يفيد بأن جميع اسهمها اسمية يتضمن نصاً 

مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص 
 .تكون اسهمها اسمية لبنانية أو شركاتلبنانيين طبيعيين 

صول عن المحاضر المتضمنة انتخاب نسخة مصدقة وفقا لال  - ب 
 االدارة الحاليين. اعضاء ورئيس مجلس

 الئحة بأسماء المساهمين تبين عدد اسهمهم في الشركة.  -ج 
  

بالنسبة للشركات المحدودة المسؤولية ولشركات االشخاص وباالضافة   -  ٣
  ) اعاله:١الى ما ورد في البند (

 لتأسيسي للشركة.نسخة مصدقة وفقا لالصول عن العقد ا  -أ  

عند االقتضاء، نسخة مصدقة وفقا لالصول عن محضر   - ب 
 اجتماع الشركاء الذي عين بموجبه المدير.

 الئحة بأسماء الشركاء تبين حصصهم في الشركة.  -ج 
  

) ٦) من البنـد (أ) والفقـرة (٨ما يثبت التقيد بالموجب المفروض في الفقرة ( :٢خامساً 
  ثانية من هذا النظام.من البند (ب) من المادة ال

  
على مؤسسات الصرافة المنشأة بشكل شركات اموال، خالل مهلة شهر على   - ١: المادة الثامنة

 االكثر:

ان تقيد في سجالتها كل تفرغ عن اسهم يوافق عليه من قبل المجلس   -أ  
 المركزي لمصرف لبنان.

ان تعلمها ان توجه كتابا الى مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبن  - ب 
 بموجبه عن تاريخ قيد التفرغ المذكور.

                                                      
 ).٤١١(تعميم وسيط رقم  ٢٩/٢/٢٠١٦تاريخ  ١٢١٩٤عدلت هذه الفقرة مبوجب املادة اخلامسة من القرار الوسيط رقم  -١
 ).٢٧٢(تعميم وسيط رقم  ٢٢/٨/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٨٧أضيفت هذه الفقرة مبوجب املادة الرابعة من القرار الوسيط رقم  - ٢



  

 

٢٤

على مؤسسات الصرافة، المنشأة بشكل مؤسسات فردية او شركات اشخاص او  -  ٢
شركات محدودة المسؤولية ان تزود مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان 
بصورة طبق االصل عن عقد التفرغ الموافق عليه من قبل المجلس المركزي 

بنان مسجال لدى امانة السجل التجاري وذلك خالل مهلة خمسة لمصرف ل
 عشر يوما من تاريخ تسجيل التفرغ في السجل المذكور.

  
  

  :مختلفة أحكام  :١الخامس القسم 
  

 فورًا المصرف المعني:ُيطلب من كل مؤسسة صرافة أن تزّود   :٢التاسعة المادة

ــــه أو عــــن أي عمليــــة  -١ باشــــعار يتضــــمن معلومــــات عــــن اي شــــيك تصــــدره علي
مصرفية تتم من خالله لصالح عمالئها السيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسـة 
الصــرافة مبــالغ نقديــة أم ال وعــن مصــدر هــذه المبــالغ ووجهتهــا وهويــة المســتفيد 

جـــاوزت قيمــة الشـــيك او العمليـــة وصــاحب الحـــق االقتصــادي وذلـــك فـــي حــال ت
 /د.أ. أو ما يعادلها.١٠ ٠٠٠مبلغ/

عـن اي  ) من هـذه المـادة ١باشعار يتضمن المعلومات المشار اليها في البند ( -٢
عـن عمليـة صـرافة أو  تحويل يتم من خالله الى اشخاص ثالثين في لبنـان نـاتج

  بلغ المحول.اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة"، مهما بلغت قيمة الم ٣شحن
  

يحظر على اي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى اي مصرف يكون ألحد   :٤المادة العاشرة
أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب 
مصرفي فيه ويعتبر بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع هؤالء االشخاص 

 اذا كانوا على عاتقهم.

  .ل حسابات مؤسسة الصرافة لدى المصارف للقيام حصريًا بعمليات الصرافةتستعم
  

                                                      
  ).١٠١(تعميم وسيط رقم  ٩/١/٢٠٠٦تاريخ  ٩٢٣٣أضيف هذا القسم مبوجب املادة األوىل من القرار الوسيط رقم    - ١
   ٢٢/٨/٢٠١١تـــــــاريخ  ١٠٧٨٧خلامســـــــة مـــــــن القـــــــرار الوســـــــيط رقـــــــم أدخـــــــل آخـــــــر تعـــــــديل علـــــــى هـــــــذه املـــــــادة مبوجـــــــب املـــــــادة ا    -٢

  ).٢٧٢(تعميم وسيط رقم 
بعمليات شحن االوراق ) املتعلق ٨٩(تعميم اساسي للمصارف رقم  ١١/١/٢٠٠٢تاريخ  ٨٠٢٤يراجع القرار االساسي رقم   -٣

 .النقدية و"املعادن الثمينة"
 ).٢٦٤(تعميم وسيط رقم  ٢١/٥/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٢٧ر الوسيط رقم أضيفت هذه املادة مبوجب املادة الثالثة من القرا -٤



  

  /٢٠٢١-١٢-٣١ت  /٣ر  ./ص/ م.٢ نص/ قسم

٢٥

  على كل مؤسسة صرافة: :١المادة الحادية عشرة
ـــتح  - اعـــالم لجنـــة الرقابـــة علـــى المصـــارف باســـماء المصـــارف التـــي تـــم ف

  حساباتها لديها وبأي تعديل الحق على ذلك.

قابــــة علــــى المصــــارف اتخــــاذ االجــــراءات الالزمــــة بغيــــة اعــــالم لجنــــة الر  -
يكـــون ألحـــد االشــــخاص المعـــددين فـــي المــــادة بأســـماء المصـــارف التــــي 

   وبأي تعديل الحق على ذلك. العاشرة أعاله، حسابات مصرفية فيها
  

ــــــــــة  يطلــــــــــب مــــــــــن مؤسســــــــــات الصــــــــــرافة كافــــــــــة  :٢ المادة الثانية عشرة ــــــــــالغ نقدي ــــــــــد تلقــــــــــي مب   عن
  و/أو قطـــــع وســـــبائك معدنيـــــة ومســـــكوكات (فـــــي مـــــا يلـــــي "معـــــادن ثمينـــــة")  
من احد عمالئها بغية استبدالها بعمالت و/أو بـ "معادن ثمينـة" اخـرى او عنـد 

االوراق النقديــــة و/أو "المعــــادن الثمينــــة" القيــــام بــــذلك  ٣القيــــام بعمليــــات شــــحن
 حصرًا باحدى الطرق التالية:

  ليم العميل مبالغ نقدية و/أو "معادن ثمينة"، وفقًا للحالة. تس -
  اصدار شيك باسم العميل يدفع فقط للمستفيد االول.  -
ــــــــي مصــــــــرف عامــــــــل  - ــــــــي ف ــــــــل المعن ــــــــى حســــــــاب العمي ــــــــل ال   أمــــــــر تحوي

فـي لبنـان أو الخـارج دون طلـب اجـراء اي تحويـل الـى اشـخاص ثــالثين اال 
  وض داخــــــــــــــــــــل لبنــــــــــــــــــــان وشــــــــــــــــــــرط التقيــــــــــــــــــــد بالموجــــــــــــــــــــب المفــــــــــــــــــــر 

) مــن المــادة التاســعة مــن هــذا النظــام مهمــا بلغــت قيمــة المبلــغ ٢فــي البنــد (
  المحول.

  
 يحظر على مؤسسات الصرافة كافة:  -١: ٤ المادة الثالثة عشرة

  ايداع مبالغ نقدية مباشرًة في حسابات عمالئها لدى   المصارف.  -
  قبول اي نوع من التوكيل عن عمالئها.  -

رافة من الفئة "أ" القيام بأي عملية تحويل يحظر على مؤسسات الص  -٢
عن  ٣رافة أو شحنـ/د.أ. غير ناتجة عن عملية ص١٥٠٠تفوق مبلغ /

لها عبر حساباتها لدى ـطريق استالم مبالغ نقدية من عمالئها وتحوي
  المصارف الى اشخاص ثالثين سواء في لبنان او في الخارج.

                                                      
 ).٢٦٤(تعميم وسيط رقم  ٢١/٥/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٢٧أضيفت هذه املادة مبوجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم  -١
  )، ٢٦٤يط رقم (تعميم وس ٢١/٥/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٢٧أضيفت هذه املادة مبوجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم  - ٢

 ).٢٧٢(تعميم وسيط رقم  ٢٢/٨/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٨٧القرار الوسيط رقم املادة السادسة من  مث عدلت مبوجب
بعمليات شحن االوراق ) املتعلق ٨٩(تعميم اساسي للمصارف رقم  ١١/١/٢٠٠٢تاريخ  ٨٠٢٤يراجع القرار االساسي رقم   -٣

 .النقدية و"املعادن الثمينة"
 ).٢٦٤(تعميم وسيط رقم  ٢١/٥/٢٠١١تاريخ  ١٠٧٢٧ملادة مبوجب املادة الثالثة من القرار الوسيط رقم أضيفت هذه ا -٤



  

 

٢٦

  
  مليـــات مـــن أي نـــوع كـــان يحظـــر علـــى مؤسســـات الصـــرافة القيـــام بـــأي ع  -٣١

  (عمليــــــــات صـــــــــيرفة أو غيـــــــــر صـــــــــيرفة)، مســـــــــجلة داخـــــــــل ميزانياتهـــــــــا 
  أو خارجهـــــــــا، مـــــــــع  الشـــــــــركات أو الصـــــــــناديق المشـــــــــتركة لالســـــــــتثمار 
التـــي تكـــون اســـهمها أو حصصـــها،  كليـــًا أو جزئيـــًا، لحاملـــه أو مملوكـــة، 
بصــورة مباشــرة أو غيـــر مباشــرة، مـــن قبــل شـــركات أو صــناديق مشـــتركة 

  ار اسهمها أو حصصها، كليًا أو جزئيًا، لحامله.لالستثم
  

 على اي مؤسسة صرافة، في اطار ممارستها العمالها: :٢المادة الرابعة عشرة 

عــــدم فـــــتح اي نــــوع مـــــن حســــابات الودائـــــع لــــديها، ســـــواًء اكانــــت مؤقتـــــة  -
  اوانتقالية، لقاء تلقيها اموال نقدية.

القيــام بهــا،  موح لهــا قانونــاً تنفيــذ العمليــات، التــي تــدخل ضــمن المهــام المســ -
  حصــــــــــــرًا مــــــــــــن خــــــــــــالل الحســــــــــــابات المصــــــــــــرفية العائــــــــــــدة لهــــــــــــا دون 

  ألي مــــــــــن المعــــــــــددين أي اســــــــــتعمال للحســــــــــابات الشخصــــــــــية العائــــــــــدة 
  . في المادة العاشرة أعاله

  
   :٢المادة الخامسة عشرة 

 : يقصد بالعبارات التالية:اوالً 
ركة أو مؤسسة مهما كان نوعهـا أو ايـة سواء كان ش "العميل": كل شخص طبيعي أو معنوي -

أو  ) أو هيئـــة أو منظمـــةTrustكالــــ () Legal Arrangement(بنيـــة قانونيـــة 
دور الرعايـة اإلجتماعيـة،  جمعية ال تتـوخى الـربح (صـناديق التعاضـد، التعاونيـات،

 الجمعيات الخيرية، األندية، إلخ...).
 : (Beneficial Owner)"صاحب الحق االقتصادي" -

لة النهائيةك ل شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليًا، في المحص(Ultimately) 
أو غير مباشرة، على "العميل" و/أو على الشخص الطبيعي الذي  بصورة مباشرة

تعتبر من حاالت التملك و/أو السيطرة غير المباشرة  .تتم العمليات نيابة عنه
الل تملكات متسلسلة أو من الحاالت التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خ

  خالل وسائل سيطرة غير مباشرة.

                                                      
 ).٤١١(تعميم وسيط رقم  ٢٩/٢/٢٠١٦تاريخ  ١٢١٩٤أضيف هذا البند مبوجب املادة السادسة من القرار الوسيط رقم  -١
  مث عــــــدلت مبوجــــــب  )٢٦٤(تعمــــــيم وســــــيط رقــــــم  ٢١/٥/٢٠١١تــــــاريخ  ١٠٧٢٧أضــــــيفت هــــــذه املــــــادة مبوجــــــب القــــــرار الوســــــيط رقــــــم  -٢

 ).٦٠٢(تعميم وسيط رقم  ٢٣/١٢/٢٠٢١تاريخ  ١٣٣٨٥القرار الوسيط رقم 



  

  /٢٠٢١-١٢-٣١ت  /٣ر  ./ص/ م.٢ نص/ قسم

٢٧

  على مؤسسات الصرافة، كل في ما خصها: ثانيُا:
تطبيق إجراءات العنايـة الواجبـة بالنسبة للعمالء وأصحاب الحق اإلقتصادي بصرف   -١

النظر عن قيمة العملية والتي تشمل التحقق من هوية كل من عمالئها الدائمين 
، المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية والعابرين

الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وفهم وتحديد الغرض من التعامل ونوعه 
وعند اإلقتضاء الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض وتحديد "صاحب الحق 

ستمر، السيما في الحاالت االقتصادي" ومصدر األموال ومراقبة العمليات بشكل م
  اآلتية:

 قبل أو عند إجراء التعامل أو إنشاء عالقة عمل.    -أ
عند تنفيذ عملية أو عمليات متعددة مرتبطة مع بعضها البعض يبلغ أو يفوق   - ب

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

ن تأخذ بعين اإلعتبار بالنسبة لعالقات العمل الحالية، على اساس االهمية النسبية، ما أ  -٢
إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذها ومدى كفاية 

  البيانات التي تم الحصول عليها.
ائق أو غيـــة التحقـــق مــن هويـــة "العميـــل" و"صــاحب الحـــق اإلقتصـــادي"، الوثـــبأن تطلــب،   -٣

 البيانات الرسمية التالية:
الهويـــة أو بيـــان القيـــد  إذا كـــان شخصـــًا طبيعيـــًا،  نســـخة عـــن جـــواز الســـفر أو بطاقـــة  -أ 

 .اإلفرادي أو إجازة إقامة
إذا كان شخصًا معنويًا سواء كان شركة أو مؤسسة أو بنيـة قانونيـة، نسـخة مصـادقًا    -ب

، شـهادة التسـجيل، هيكليـة الملكيـة، لألصول عن كل مـن النظـام األساسـي عليها وفقاً 
الئحة تبين كيفية توزيع األسهم أو الحصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) والئحـة 

باإلضـافة إلـى صـورة عـن هويـة كـل مـن الممثـل القـانوني  باسماء المفوضـين بـالتوقيع
والمدراء واألشخاص الطبيعيين الـذين يملكـون، بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، نسـبة 

  .تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة
  إذا كانــــت العمليــــة تــــتم عــــن طريــــق وكيــــل، إبــــراز أصــــل أو نســــخة طبــــق األصــــل   -ج

عــــن الوكالــــة باإلضــــافة إلــــى إبــــراز صــــورة عــــن المســــتندات المتعلقــــة بهويــــة الوكيــــل 
والموكــل، كمــا يتوجــب تطبيــق إجــراءات العنايــة الواجبــة، المنصــوص عليهــا فــي البنــد 

  ن المقطع "ثانيًا" هذا، على الوكيل غير المهني.) م١(
عنـــد تعـــّذر القيـــام بـــإجراءات العنايـــة الواجبـــة، بصـــورة مرضـــية للعمـــالء واصـــحاب الحـــق  -٤

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



  

 

٢٨

  
  د.أ. ١٠،٠٠٠جالت خاصــــة بالعمليــــات التــــي تفــــوق قيمــــة كــــل منهــــا مبلــــغ مســــك ســــ    -٥

  او ما يعادله.
  االحتفــــــــــــــاظ بمعلومــــــــــــــات عــــــــــــــن "العميــــــــــــــل" و"صــــــــــــــاحب الحــــــــــــــق اإلقتصــــــــــــــادي"    -٦

(Beneficial Owner) سيما إسمه الكامـل وعنـوان مكـان إقامتـه وعنـوان مقـّر العمـل ،
مكـان الرئيسـي للعمـل، مهنتـه المسّجل بالنسـبة للعميـل المعنـوي وفـي حـال االحـتالف  ال

وعــن وضــعه المــالي، وبنســخ عــن جميــع الوثــائق التــي اعتمــدت للتحقــق ممــا تقــدم لمــدة 
ــــة  ــــع المســــتندات المتعلق ــــة العمــــل وبجمي ــــل بعــــد إنهــــاء عالق ــــى األق خمــــس ســــنوات عل
بالعمليات كافة بما يشمل المراسالت التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمـس 

األقـــل بعـــد إنجـــاز العمليـــة، بحيـــث يمكـــن أن تشـــكل هـــذه الســـجالت عنـــد ســـنوات علـــى 
  . الضرورة دليًال للمداعاة والمالحقة في حال وجود أي نشاط جرمي 

) فاعـل لمكافحــة Internal Control Systemوضـع واعتمـاد نظــام ضـبط داخلـي (    -٧
  تبييض االموال وتمويل االرهاب يشمل كحد ادنى:

موافـق  اإلرهـاب األمـوال وتمويـل تبيـيض لمكافحة وفعال كافٍ  دليل إجراءات وضع -  أ
يشـــمل كحـــد أدنـــى إجـــراءات العنايـــة الواجبـــة  عليـــه ومعتمـــد مـــن قبـــل اإلدارة العليـــا

  المطلوبة تجاه العمالء التي تتكرر عملياتهم وتفوق مبلغ معين.
 فرض معايير عالية لإلستقامة والنزاهة والكفاءة عند توظيف العناصر البشرية. -  ب
ــــــال (  -ج ــــــين ضــــــابط امتث ــــــى مســــــتوى اإلدارة، Compliance Officerتعي   ) عل

على أن يمتلك الخبرات الكافية في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويـل اإلرهـاب 
ـــــــة فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال، أو يكـــــــون حاصـــــــًال  ـــــــدورات تدريبي   ويخضـــــــع باســـــــتمرار ل
  علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــهادات متخصصـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا المجـــــــــــــــــــال كشـــــــــــــــــــهادة  

المحــددة  CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialistالــ 
  المرفــــق بـــالتعميم األساســــي  ٩/٣/٢٠٠٦تـــاريخ  ٩٢٨٦فـــي القــــرار األساســـي رقــــم 

 :، وتكون مهامه كالتالي١٠٣رقم 
تـــدريب المـــوظفين بشـــكل مســـتمر وٕاشـــراك المــــسؤولين والمـــوظفين المعنيـــين فـــي  -

وضوع بغيـة اإلطـالع الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بـهذا الم
 بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.

  القيــــام بإعــــداد تقــــارير دوريــــة عــــن مراقبــــة العمليــــات ترتكــــز علــــى المخــــاطر   -
)Risk Based Approach.وعن مدى التقيد باالجراءات المطلوبة ( 

لعمــالء لضــمان التــدقيق فــي العمليــات التــي تــتم طــوال فتــرة قيــام العالقــة مــع ا  -
اتســاق العمليــات التــي يــتم إجراؤهــا مــع مــا تعرفــه المؤسســة عــن العمــالء ونمــط 

 نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها، وٕاذا اقتضى األمر مصدر األموال.



  

  /٢٠٢١-١٢-٣١ت  /٣ر  ./ص/ م.٢ نص/ قسم

٢٩

التأكــــد مــــن أن الوثــــائق أو البيانــــات أو المعلومــــات التــــي يــــتم الحصــــول عليهــــا   -
ــــة باســــتمرار ــــة الواجبــــة محدث ــــك بمراجعــــة  بموجــــب إجــــراءات العناي ومالئمــــة وذل

الســــجالت القائمــــة وعلــــى األخــــص بالنســــبة إلــــى فئــــات العمــــالء ذوي المخــــاطر 
 المرتفعة. 

  تطبيـــــق إجـــــراءات العنايـــــة الواجبـــــة المعـــــّززة وبالتناســـــب مـــــع درجـــــة المخـــــاطر   -
علــى عالقــات العمــل والعمليــات التــي تــتم مــع االشــخاص الطبيعيــين والمعنــويين 

اليــة) مــن الــدول التــي تــدعو مجموعــة العمــل المــالي (بمــا فــي ذلــك المؤسســات الم
ـــع  ـــتم، لهـــذا الغـــرض، مراجعـــة الموق ـــى أن ي ـــك اإلجـــراء بحقهـــا. عل إلـــى إتخـــاذ ذل

 االلكتروني لهذه المجموعة بشكل دوري خاصة بعد كل إجتماع عام لها.
بعمليـات تبيـيض األمـوال  المتعلقـة المجمعـة ممكننـة للمعلومـات مركزيـة تنظـيم  -

 التحقيق "هيئة قبل تعمم من األقل، األسماء التي هاب تتضمن علىاإلر  وتمويل
الخاصة" واالسماء المبلغ عنهـا مـن قبـل المؤسسـة المعنيـة الـى "الهيئـة" وتحـديثها 

 بصورة مستمرة.
  التحقـــــــق مـــــــن تطبيـــــــق بـــــــرامج مكافحـــــــة تبيـــــــيض االمـــــــوال وتمويـــــــل اإلرهـــــــاب   -

فـروع والشـركات التابعـة على مستوى المجموعـة الماليـة ككـل، بمـا يشـمل جميـع ال
 التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها. على ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية: 

سياسات وٕاجراءات لتبادل المعلومات المتعلقـة بالعنايـة الواجبـة تجـاه العمـالء     •
 ومخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.

ليـات مـن الفـروع والشـركات موجـب تـوفير المعلومـات المتعلقـة بـالعمالء والعم    •
التابعة على مستوى المجموعة عندما يكون ذلك ضروريًا، ألغـراض مكافحـة 
تبييض األمـوال وتمويـل اإلرهـاب، علـى ان تتضـمن هـذه المعلومـات التقـارير 
التحليليــة والتقـــارير عـــن األنشــطة التـــي تبـــدو غيــر اعتياديـــة. كمـــا ينبغـــي ان 

ـــــى، علـــــى مســـــتوى المجموعـــــة، الفـــــروع والشـــــركات التابعـــــة مثـــــل هـــــذه  تتلق
المعلومــات مــن ضــابط اإلمتثــال بمــا يــتالئم ويتناســب مــع المخــاطر وتحليــل 

 المعلومات والتقارير والعمليات غير اإلعتيادية. 
توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل     •

  ضمانات لعدم إعالم أو تنبيه العميل.
وات مالئمـة لتحديـد مخـاطر تبيـيض األمـوال وتمويـل اإلرهـاب لـديها وتقييمهـا اتخاذ خط  -٨ 

  وفهمهــــــا وٕاعتمــــــاد، باإلســــــتناد الــــــى فهــــــم المخــــــاطر، مقاربــــــة مبنيــــــة علــــــى المخــــــاطر 
)Risk Based Approach ،لتصـنيف العمـالء والعمليـات وفـق درجـات المخــاطر (

مخـاطر عاليـة و  (Medium Risk))، مخاطر متوسـطة Low Riskمخاطر محدودة (
)High Risk.(  

تؤخذ باإلعتبار على سبيل الـذكر ال الحصـر، مخـاطر العميـل، مخـاطر البلـد ومخـاطر 
  الخدمات. 



  

 

٣٠

) Risk Based Controlوضــع تــدابير وٕاجــراءات للمراقبــة ترتكــز علــى المخــاطر(    -٩
  والقيــــــــام، كحــــــــد أدنــــــــى، فــــــــي مــــــــا خــــــــص العمــــــــالء واصــــــــحاب الحــــــــق االقتصــــــــادي 

)Beneficial Owners) واألشـــخاص المعرضـــين سياســـيًا (PEP’s وفـــق تعريـــف (
مجموعــــة العمــــل المــــالي وأفــــراد عــــائالتهم واألشــــخاص المــــرتبطين بعالقــــة وثيقــــة بهــــم 

) وفقــًا لتصــنيف المخــاطر High Riskوالعمليـــات المصنفــــة بدرجــة "مخـــاطر عاليــة" (
)Risk Scoringدارة المخـــاطر )، باعتمـــاد التـــدابير واإلجـــراءات المعـــّززة التاليـــة إل

  وخفضها:
  .التشدد في المراقبة وٕاعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعالقة العمل  -
اإلستحصال على معلومات أكثر تفصيًال عن العمالء  واصحاب الحق االقتصادي   -

)Increased KYC Levels.سيما تحديد مصدر ثروتهم (  
ليا للتعامل أو إستمرار التعامل مع العمالء ولتنفيذ الحصول على موافقة اإلدارة الع  -

  العمليات بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.
 ).Periodic review of relationshipإجراء مراجعة دورية للعالقة مع العمالء (  -
  ).Peer Comparisonاجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد ( -
تحديد ما إذا كان "العميل" أو  "صاحب الحق االقتصادي" وضع نظام مناسب ل  -

(Beneficial Owner) ،) شخصًا معرضًا سياسيًاPEP’s.(  
  األخذ بعين اإلعتبار الفترة الزمنية لنشوء العالقة مع العميل وحسن التعامل معه.  -١٠
  تمد.اإلستعانة ببرامج المعلوماتية إلجراء الرقابة الالزمة وفق التصنيف المع -١١
إعتمــاد سياســة خاصــة مــن قبــل االدارة العليــا، تســتند إلــى الموجبــات المنصــوص عليهــا  -١٢

فــي هــذه المــادة، لتصــنيف وادارة المخــاطر وتحديــد إجــراءات الضــبط المطلــوب تنفيــذها 
  من قبل المعنيين.

  توثيــق نتــائج تقيــيم المخــاطر وتحديثــه عنــد اللــزوم وحفظــه لتزويــد الجهــات الرقابيــة بـــه  -١٣
  عند الضرورة.

التأكــد عنــد التعامــل مــع طــرف ثالــث مــن انــه خاضــع للتنظــيم والرقابــة ويســتوفي معــايير  -١٤
مجموعة العمل المالي حول إجراءات العناية الواجبة واإلحتفـاظ بالسـجالت كمـا والتأكـد 
من إمكانية الحصـول منـه فـورًا ودون تـأخير علـى أيـة معلومـات للتعـرف علـى "العميـل" 

ـــــات التعـــــرف و"صـــــاحب الحـــــ   ق اإلقتصـــــادي" وفهـــــم طبيعـــــة العمـــــل وبنســـــخ عـــــن بيان
  على "العميل" والمستندات المرتبطة بإجراءات العناية الواجبة.

وفــي جميــع االحــوال تتحمــل الجهــة التــي تتعامــل مــع الطــرف الثالــث المســؤولية النهائيــة 
  ، العنايـــــة الواجبـــــة ســـــواء كـــــان الطـــــرف الثالـــــث داخـــــل لبنـــــان أو خارجـــــه عـــــن تـــــدابير

علــى أن يؤخــذ باإلعتبــار عنــد التعامــل تــدابير خفــض مســتوى المخــاطر ســيما المرتبطــة 
  بالدول التي ال تطّبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف. 
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تحديــد وتقيـــيم مخـــاطر تبيـــيض األمـــوال وتمويـــل اإلرهـــاب التـــي قـــد تنشـــأ نتيجـــة تطـــوير   -١٥
جديـدة بمـا فـي ذلـك الوسـائل الجديـدة لتقـديم الخـدمات منتجات جديدة وممارسات مهنيـة 

  وتلــــك التــــي تنشــــأ عــــن اســــتخدام تقنيــــات جديــــدة أو قيــــد التطــــوير فــــي مــــا يتعلــــق بكــــل 
من المنتجات الجديدة والموجودة سابقًا. كمـا يقتضـي إجـراء تقيـيم للمخـاطر قبـل إطـالق 

  دابير مناســـبة إلدارة هــذه المنتجـــات أو الممارســات أو التقنيـــات أو اســتخدامها واتخـــاذ تــ
  تلك المخاطر وخفضها.

التحقيـق الخاصـة"، إذا كانـت  رئيًسـا لــ "هيئـة فـورًا، بصـفته لبنـان مصـرف حـاكم إبـالغ -١٦
لديها تأكيدات او شكوك بناء على اسباب معقولة أو موضوعية بأن العمليـة او محاولـة 

مويـل إرهـاب أو أعمـال إجرائها تتعلـق بتبيـيض أمـوال أو جـرائم أصـلية مرتبطـة بهـا او ت
إرهابية أو منظمات إرهابية. كما انـه فـي حـاالت تـوفر اشـتباه بتبيـيض أمـوال أو تمويـل 
إرهاب لدى المؤسسة واعتقادهـا ألسـباب منطقيـة أن تنفيـذ عمليـة العنايـة الواجبـة سـوف 

 ينبه العميل، يسمح حينها عدم مواصلة هذه العملية على أن يتم إبالغ "الهيئة" فورًا .
ـــــام  -١٧   الطلـــــب مـــــن المـــــوظفين، تحـــــت طائلـــــة المســـــؤولية، عـــــدم إعـــــالم العمـــــالء عنـــــد قي

"هيئة التحقيق الخاصة" باإلستعالم أو بالتدقيق فـي عمليـاتهم إال في حال صــدور قــرار 
  عن "الهيئة" يفيد بذلك.

ك إعتمــاد كحـــد أدنـــى بالنســـبة للفـــروع والشـــركات التابعــة العاملـــة فـــي الخـــارج التـــي تمتلـــ -١٨
أغلبية فيها، اإلجراءات المنصوص عليها فـي هـذا القرار وفــي حــال تعــذر ذلـك، نتيجـة 

ـــة المعمــول بهــا فــي مكــان وجــود الفــرع  تعارضـــها ـــة الملزمـ ـــقوانين واألنظمـ   مـــع أحكــام الـ
او الشـــركة التابعـــة، علـــى المؤسســـة تطبيـــق إجـــراءات إضـــافية مناســـبة إلدارة مخـــاطر 

 وٕاعالم "هيئة التحقيق الخاصة" بذلك. ل اإلرهابتبييض األموال وتموي
القيام بإستمرار بمراجعة اي تحديث يـتم علـى الموقـع اإللكترونـي للمديريـة العامـة لقـوى  -١٩ 

  ) فـــــي مـــــا يتعلـــــق باألســـــماء المحـــــددة والمدرجـــــة www.isf.gov.lbاألمـــــن الـــــداخلي (
ين وكيانــات معنيــين علــى الالئحــة الوطنيــة المتعلقــة بأســماء اشــخاص طبيعيــين ومعنــوي

بتورطهم في االرهاب او تمويل االرهـاب، وذلـك مـن خـالل البـرامج المعلوماتيـة المتـوفرة 
والقيام فورًا بتطبيق قرارات "هيئة التحقيـق الخاصـة" بشـأنهم المتعلقـة بتجميـد االمـوال او 

ــة القيــام بهــا أو األصــول األخــر  ى الحســابات او العمليــات بمــا فيــه تلــك التــي يــتم محاول
العائـدة لهـذه االسـماء أو التـي تكـون تحـت سـيطرتها، وذلـك فـي حـال وجـدت بـأي شـكل 
كـان (مباشــر أو غيـر مباشــر، مشــترك...) علـى ان يــتم تزويــد "هيئـة التحقيــق الخاصــة" 

سـاعة بمــا يفيـد انهـا قامــت بـذلك وبالمعلومــات المتـوفرة لــديها  ٤٨وخـالل مهلـة اقصــاها 
  بهذا الخصوص.



  ٢ مكرر ٣٠

 

تحقيـــق الخاصـــة" فـــي حـــال وجـــود تشـــابه بـــين اســـم احـــد عمالئهـــا واســـم ابـــالغ "هيئـــة ال -٢٠
) مـن المقطـع ١٩وتفاصيل محددة ومدرجة على الالئحة الوطنية المنوه عنها في البند (

  "ثانيًا" هذا. 
تطبيق التوصية السابعة لمجموعة العمل المالي لجهة القيام بالمراجعات الالزمة  - ٢١

حسابات ذات الصلة او العمليات بما فيه تلك التي يتم والتجميد الفوري لألموال او ال
محاولة القيام بها أو األصول األخرى، على ان يتم تزويد "هيئة التحقيق الخاصة" 

ساعة بما يفيد انها قامت بذلك وبالمعلومات المتوفرة لديها  ٤٨خالل مهلة اقصاها 
يق الخاصة" كما والقيام بهذا الخصوص والقيام في حاالت التشابه بإبالغ "هيئة التحق

 بتقييم المخاطر المرتبطة. 
األخذ، وعلى سبيل المثال ال الحصر، بالمؤشرات المعددة ادناه كداللة على إحتمال  - ٢٢

وجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب في حال لم تكن مبررة، سّيما بالنسبة 
 لعمليات الحوالة:

 اط "العميل".عمليات قطع متكررة ال تبررها طبيعة نش -
 تبديل فئات نقدية صغيرة لقاء فئات نقدية كبيرة بشكل متكرر. -
 محاولة إستبدال أوراق نقدية مزَورة بشكل متكرر. -
  تنفيذ و/أو طلب تنفيذ تحاويل متكررة ال تتطابق مع وضع "العميل المالي". -
رر تنفيذ و/أو طلب تنفيذ عدد كبيـر مـن التحاويـل ألمـر أطـراف ثـالثين دون وجـود مبـ -

  واضح.
  المبالغ الواردة المحّولة ال تمت بصلة إلى أعمال "العميل". -
  تحاويل تستخدم فيها أسماء وهمية أو أطراف ثالثين. -
  مكان السكن أو العمل من أجل تنفيذ التحويل. االنتقال الى مناطق بعيدة عن -
  عدم توافر المعلومات الدقيقة لدى "العميل" عن المستفيد من التحويل. -
  شوة. عرض الر  -
  إستعداد "العميل" لدفع مصاريف غير اعتيادية لتنفيذ التحويل. -
  قيام "العميل" باستفسارات غير مبررة تتعلق بشكل خاص باجراءات التحقق المعتمدة. -
  جهل "العميل" لقيمة المبلغ الذي يريد تحويله. -
  هندسة عمليات التحويل بهدف إبقائها ما دون مبلغ التحقق. -
  وعدد التحاويل المتعارف عليه لـ "العميل" .تبدل فجائي في حجم  -
  إلغاء العملية ما أن ُيطلب من "العميل" تقديم مستندات أو معلومات اإلضافية. -
 إرتفاع حجم العمليات خالل مواسم تصدير المخدرات. -

تزويـد "هيئــة التحقيـق الخاصــة" بنسـخة عــن التقريـر الســنوي الـذي يعــده مفـوض المراقبــة  -٢٣
بالتحقق من اجراءات مكافحة تبييض االمـوال وتمويـل االرهـاب المطبقـة  لديها والمتعلق

في المؤسسة المعنية ومدى فاعلية هذه االجراءات وذلك فـي مهلـة اقصـاها نهايـة شـهر 
  نيسان الذي يلي السنة المالية المنصرمة.
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  لصـــــــادرة التقيـــــــد بــــــالقوانين النافـــــــذة وباألنظمــــــة ا علــــــى مؤسســـــــات الصــــــرافة  :١المادة السادسة عشرة
عــن مصــرف لبنــان وبصــورة خاصــة تلــك المتعلقــة بمكافحــة تبيــيض االمــوال 

  ."صاحب الحق االقتصادي"وتمويل االرهاب بما فيه تعريف وتحديد هوية 
  

ـــــــــــان   :٢المادة السابعة عشرة ـــــــــــالغ مصـــــــــــرف لبن ـــــــــــة اب ـــــــــــب مـــــــــــن مؤسســـــــــــات الصـــــــــــرافة كاف   يطل
  المفصــــلة عــــن أي تعــــديل أو تغييــــر علــــى المعلومــــات الــــواردة فــــي الالئحــــة 

  عن مؤسسات الصرافة المنشورة على موقعه االلكتروني فور حصوله.
  

    :٣المادة الثامنة عشرة

                                                      
 ).٤٩٨(تعميم وسيط رقم  ١٣/٦/٢٠١٨تاريخ  ١٢٨٢٦ت هذه املادة مبوجب املادة الثامنة من القرار الوسيط رقم أضيف -١
 ).٥٢٨(تعميم وسيط رقم  ١٩/٩/٢٠١٩تاريخ  ١٣١٠٧ت هذه املادة مبوجب القرار الوسيط رقم أضيف -٢
  ألغيــــــــت مث ، )٥٥٣ (تعمــــــــيم وســـــــيط رقــــــــم ٢٧/٤/٢٠٢٠تــــــــاريخ  ١٣٢٢٣ت هــــــــذه املــــــــادة مبوجـــــــب القــــــــرار الوســــــــيط رقـــــــم أضـــــــيف -٣

 .)٥٦٥(تعميم وسيط رقم  ٤/٨/٢٠٢٠تاريخ  ١٣٢٥٣ من القرار الوسيط رقماخلامسة مبوجب املادة 



  ٤ مكرر ٣٠

 

  ١نموذج رقم 
 

  بيان معلومات يقدم من المكتتب او من المتفرغ له الشخص الطبيعي،

  عندما يؤدي االكتتاب او التفرغ الى تملكه بصورة مباشرة او غير مباشرة 

ع اسهم او حصص شركات الصرافة او من المتفرغ له % من مجمو  ١٠ألكثر من 

 عن مؤسسة الصرافة المنشأة بشكل مؤسسة فرديةالطبيعي الشخص 

  
  
  االسم الثالثي (حسب الهوية):  -
  
 مكان وتاريخ الوالدة:  -
  
 الجنسية:  -
  
 الوضع العائلي:  -

 اسم الزوج واالوالد القاصرين  -

  
  
  
 العنوان الكامل:  -

 ص.ب.:

 هاتف:

 اكس:تلكس/ف

 عنوان الكتروني:

  
  المهنة الحالية:  -
  
  المؤهالت العلمية والشهادات:  -

-  
-  
- 

  

 الخبرة العملية:  -

 التاريخ

  
 التوقيع



  ٥مكرر ٣٠

  /٢٠٢١-١٢-٣١ت  /٣ر  ./ص/ م.٢ نص/ قسم

  ١تابع نموذج رقم 
  
 القيمة التقديرية                                     الموجودات في لبنان والخارج -  ١

  
 عقارات -أ  

  
  

 مساهمات - ب 

 ونسبة المساهمة اسماء الشركات

  
  

 اموال منقولة (نقدية وغيرها) -ج 

  
  
  حقوق اخرى -د 
  
  
  
 المطلوبات: -  ٢

  
  
  
  

 االسم

 

 التاريخ

 

  التوقيع



  ٦ مكرر ٣٠

 

 ٢نموذج رقم 
  

  بيان معلومات يقدم من المكتتب او من المتفرغ له الشخص المعنوي 

  عندما يؤدي االكتتاب او التفرغ الى تملكه بصورة مباشرة او غير 

% من مجموع اسهم او حصص شركات الصرافة او من المتفرغ له  ١٠كثر من مباشرة أل 

 الشخص المعنوي عن مؤسسة الصرافة المنشأة بشكل مؤسسة فردية

  
  

 االسم والعنوان التجاري (حسب شهادة التسجيل في السجل التجاري) -

  
 عنوانها بالكامل: -

 ص.ب.:

 هاتف:

 تلكس/فاكس:

  عنوان الكتروني:
  
 موضوعها: -
  
 جنسيتها: -
  
 شكلها: -
  
 رأسمالها: -
  
 مدتها: -
  
 تاريخ ومكان ورقم تسجيلها: -
  

 رئيس واعضاء مجلس ادارتها (شركة اموال): -

 او مديروها (شركة محدودة المسؤولية، شركة اشخاص): 
  

 مساهماتها في شركات اخرى -

  اسم الشركات ونسبة المساهمة 
  
 توظيفاتها العقارية: -

 االسم والصفة:

 التاريخ

 التوقيع


