
 ٦۹تعمیم مصرف لبنان األساسي رقم 

 للمصارف وللمؤسسات المالیة وللمؤسسات التي تتعاطى العملیات المالیة والمصرفیة بالوسائل اإللكترونیة

وموجبات المادة التاسعة  ٦/٦/۲۰۱۳تاریخ  ۳۲٥(عُدلت موجبات المادة التاسعة بموجب تعمیم مصرف لبنان الوسیط رقم 
 )۳۰/٦/۲۰۱٥تاریخ  ۳۹۳لبنان الوسیط رقم مكرر بموجب تعمیم مصرف 

 المادة التاسعة
على المؤسسات التي تقوم بعملیات التحاویل النقدیة بالوسائل اإللكترونیة تضمین امر التحویل والرسائل المرفقة بھ كامل 

رقم حساب ھویة اآلمر بالتحویل بشكل دقیق (االسم والعنوان) ورقم الحساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود 
 ومصدر ھذه األموال ووجھتھا وغایتھا وھویة المستفید وصاحب الحق اإلقتصادي، وفقًا للحالة.

 كما على ھذه المؤسسات تزوید السلطات المختصة بالمعلومات المنوه عنھا كاملة خالل مھلة ثالثة أیام عمل من تاریخ طلبھا.

 المادة التاسعة مكرر
من ھذا القرار والتي تقوم بعملیات التحاویل النقدیة » ۲المادة «) من ٤) و(۳البندین ( على أي من المؤسسات المحددة في

 بالوسائل اإللكترونیة التقید على االقل بما یلي:
 التحقق من ھویة الزبائن وعناوینھم باالستناد الى وثائق رسمیة. .۱
 .أ. او ما یعادلھ.د ۱۰،۰۰۰مسك سجالت خاصة بالعملیات التي تفوق قیمة كل منھا مبلغ  .۲
االحتفاظ بصور عن الوثائق الرسمیة (ھویة الزبائن، العنوان) وعن المستندات المتعلقة بالعملیات التي تفوق قیمة كل  .۳

 د.أ. او ما یعادلھ لمدة ال تقل عن خمس سنوات. ۱۰،۰۰۰منھا مبلغ 
االموال وتمویل االرھاب یشمل كحد  ) فاعل لمكافحة تبییضInternal Control Systemوضع نظام ضبط داخلي ( .٤

 ادنى:
وضع دلیل إجراء  ات كاٍف وفعال لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب یشمل إجراء  ات العنایة الواجبة  أ)

 المطلوبة تجاه العمالء التي تتكرر عملیاتھم وتفوق مبلغ معین.
 ستمرار لدورات تدریبیة في ھذا المجال.)، على أن یخضع باCompliance Officerتعیین ضابط امتثال ( ب)
 اعتماد برامج معلوماتیة لمراقبة العملیات. ج)
) Risk Based Approachقیام ضابط االمتثال بإعداد تقاریر دوریة عن مراقبة العملیات ترتكز على المخاطر ( د)

الوكالء الثانویین باإلجراءات وعن مدى التقید باالجراء ات المطلوبة، على ان تشمل تقاریره أیًضا مدى إلتزام 
 واالنظمة.

تنظیم مركزیة ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعملیات تبییض األموال وتمویل اإلرھاب تتضمن على األقل،  ھـ)
واالسماء المبلغ عنھا من قبل المؤسسة المعنیة الى الھیئة » ھیئة التحقیق الخاصة«األسماء التي تعمم من قبل 

 تحدیثھا بصورة مستمرة.المذكورة و
 عن تفاصیل العملیات التي یشتبھ أنھا تخفي تبییًضا لألموال أو تمویًال لإلرھاب.» ھیئة التحقیق الخاصة«إبالغ  .٥
عالم أو باإلست» ھیئة التحقیق الخاصة«الطلب من الموظفین لدیھا، تحت طائلة المسؤولیة، عدم إعالم العمالء عند قیام  .٦

 یاتھم اال في حال صدور قرار عن ھذه الھیئة یفید بذلك.بالتدقیق في عمل
بنسخة عن التقریر السنوي الذي یعده مفوض المراقبة لدیھا والمتعلق بالتحقق من » ھیئة التحقیق الخاصة«تزوید  .۷

ك وذلاجراء ات مكافحة تبییض االموال وتمویل االرھاب المطبقة في المؤسسة المعنیة ومدى فاعلیة ھذه االجراءات 
 في مھلة اقصاھا نھایة شھر نیسان الذي یلي السنة المالیة المنصرمة.
 ۲۰۰۰آذار  ۳۰بیروت، في 

 حاكم مصرف لبنان
 ریاض توفیق سالمھ


