٥٥١

ﺘﻌﻤﻴم أﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎرف رﻗم ٨٣
ﻤوﺠﻪ اﻴﻀﺎ اﻝﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ

ﻨودﻋﻜم رﺒطـﺎ ﻨﺴـﺨﺔ ﻋـن ﻜـل ﻤـن اﻝﻘـرار اﻻﺴﺎﺴـﻲ ١رﻗـم  ٧٨١٨ﺘـﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٥/١٨وﻨظـﺎم
٢

ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻻﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب اﻝﻤرﻓق ﺒﻪ .
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ١٨اﻴﺎر ٢٠٠١
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١ﻋﻤـ ـ ـ ــﻼ ﺑـ ـ ـ ــﺄﺣﻜﺎم اﳌـ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ـ ــﻢ  ٨٤٨٨ﺗـ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠٠٣/٩/١٧ﺗﻌﻤـ ـ ـ ــﻴﻢ وﺳـ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ـ ــﻢ ،(٣٥
ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ إﺑﻼغ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻨﻈﺎم اﳌﺮﻓﻖ ﺑﻪ إﱃ ﻣﻔﻮﺿﻲ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﺎ.
 -٢ﻋـ ـ ــﺪﻟﺖ ﺗﺴـ ـ ــﻤﻴﺔ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟﻨﻈـ ـ ــﺎم ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ١٠٦٢٢ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٠/١٢/٣٠ﺗﻌﻤـ ـ ــﻴﻢ وﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ (٢٤١
وﻛﺎن اﺻﻼً » :ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻻﻣﻮال «.
الرقم القديم

١٩١٢

نص /قسم  /١ر  /٨٣ت /٢٠١٥-١٢-٣١

٥٥٢

ﻗرار أﺴﺎﺴﻲ رﻗم ٧٨١٨
ﻨظﺎم ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ
ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻻﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب

١

ان ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  ٢ ٣١٨ﺘﺎرﻴﺦ ) ٢٠٠١/٤/٢٠ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻻﻤوال( ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤﺎدة
اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻪ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي اﻝﻤﺘﺨذ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ،٢٠٠١/٥/١٦
ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
اﻝﻤﺎدة اﻻوﻝﻰ:

ﻴوﻀﻊ ﻤوﻀﻊ اﻝﺘﻨﻔﻴذ "ﻨظﺎم ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض
اﻻﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب " ١اﻝﻤرﻓق ﺒﻬذا اﻝﻘرار.

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ:

ﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﻤن:
 - ١اﻝﺒﻨد ) (٢ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻻوﻝﻰ ﻤن اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ٦٣٤٩ﺘﺎرﻴﺦ
 ١٩٩٦/١٠/٢٤اﻝﻤرﻓق ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴم اﻻﺴﺎﺴﻲ ﻝﻠﻤﺼﺎرف وﻝﻠﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
رﻗم  ٢٩ﺘﺎرﻴﺦ . ١٩٩٦/١٠/٢٤
 - ٢اﻝﻘـ ـ ـ ـرار رﻗ ـ ـ ــم  ٧٥١١ﺘ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠٠/١/٢١اﻝﻤرﻓ ـ ـ ــق ﺒ ـ ـ ــﺎﻝﺘﻌﻤﻴم ﻝﻠﻤﺼ ـ ـ ــﺎرف
رﻗم  ٣١٧٩٢ﺘﺎرﻴﺦ . ٢٠٠٠/١/٢١

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ:

ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار واﻝﻨظﺎم اﻝﻤرﻓق ﺒﻪ ﻓور ﺼدورﻫﻤﺎ.

اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ:

ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار واﻝﻨظﺎم اﻝﻤرﻓق ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ.
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ١٨اﻴﺎر ٢٠٠١
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٦٢٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٠/١٢/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ (٢٤١
وﻛﺎن اﺻﻼً » :ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻻﻣﻮال «.
 -٢ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲝﻜﻢ اﳌﺴﺘﺒﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٤٤اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ .٢٠١٥/١١/٢٤
 -٣رﻗﻢ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻫﻮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﱰﻗﻴﻢ اﻟﻘﺪﱘ.

٥٥٣

ﻨظﺎم ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ
ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب
اﻝﻤﺎدة  :١وﻀﻊ ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﺘﻨﻔﻴذاً ﻷﺤﻜﺎم اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ٣١٨

٢

١

ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٤/٢٠اﻝﻤﺘﻌﻠق

ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال.
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف إﺠراء رﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺠرﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻝﺘﻼﻓﻲ ﺘورطﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺒﻴﻴض أﻤوال أو ﺘﻤوﻴل إرﻫﺎب وذﻝك ﺒﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،اﻝﻘواﻋد اﻝﻤﺤددة
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨظﺎم.
اﻝﻘﺴم اﻷول :اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﻤﺼﺎرف اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻝﻤراﺴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج
اﻝﻤﺎدة  :٣ ٢ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼرف ﻋدم اﻝدﺨول ﻓﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﻤ ارﺴـﻠﺔ ﻤـﻊ ﻤﺼـرف ﺼـوري او اﻻﺴـﺘﻤرار ﻓﻴﻬـﺎ،
وﻋﻨــد إﻗﺎﻤــﺔ ﻋﻼﻗــﺎت ﻤــﻊ ﻤﺼــرف ﻤ ارﺴــل ﺨــﺎرﺠﻲ ،ﻴﺠــب اﻝﺘﺄﻜــد ﻤــن أن ﻝــﻪ وﺠــوداً ﻓﻌﻠﻴ ـﺎً
وذﻝــك اﺴــﺘﻨﺎداً إﻝــﻰ وﺜــﺎﺌق ﺜﺒوﺘﻴــﺔ ﻴﺴﺘﺤﺼــل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ،ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻜوﻨــﻪ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﻤــل ﻤــﻊ
ﻤﺼـﺎرف ﺼــورﻴﺔ وﻴﺘﻤﺘــﻊ ﺒﺴــﻤﻌﺔ ﺤﺴــﻨﺔ وﻫــو ﺨﺎﻀــﻊ ﻝرﻗﺎﺒــﺔ ﺠﻴــدة واﻝﺘﺎﻜــد ﻤــﺎ إذا ﻜــﺎن ﻗــد
ﺨﻀ ــﻊ ﻝﺘﺤﻘﻴـ ــق ﺒﺸـ ــﺄن ﺘﺒﻴـ ــﻴض اﻻﻤ ـ ـوال أو ﺘﻤوﻴـ ــل اﻹرﻫـ ــﺎب او ﻹﺠ ـ ـراء رﻗـ ــﺎﺒﻲ ،وﻴﻌﺘﻤـ ــد
إﺠراءات ﻜﺎﻓﻴﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب .٤
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒق ،ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼرف ﺘطﺒﻴق اﻹﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -١اﻹﺴﺘﺤﺼــﺎل ﻋﻠــﻰ ﻤواﻓﻘ ــﺔ اﻹدارة اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴــﺔ اﻝﻌﻠﻴ ــﺎ ﻗﺒــل إﻗﺎﻤــﺔ ﻋﻼﻗ ــﺎت ﻤــﻊ ﻤﺼ ــﺎرف
ﻤراﺴﻠﺔ.
 -٢اﻝﺘﺜﺒ ـ ـ ـ ـ ــت ﻤ ـ ـ ـ ـ ــن طﺒﻴﻌ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻨﺸ ـ ـ ـ ـ ــﺎط اﻝﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ــرف اﻷﺠﻨﺒ ـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝ ـ ـ ـ ـ ــذي ﻴﺘﻌﺎﻤ ـ ـ ـ ـ ــل ﻤﻌ ـ ـ ـ ـ ــﻪ
"."Respondent Bank
 -٣ﺘﺤدﻴ ـ ــد ﻤﺴـ ـ ــؤوﻝﻴﺔ ﻜ ـ ــل ﻤـ ـ ــن اﻝﻤﺼـ ـ ــرف واﻝﻤﺼ ـ ــرف اﻷﺠﻨﺒـ ـ ــﻲ اﻝ ـ ــذي ﻴﺘﻌﺎﻤـ ـ ــل ﻤﻌـ ـ ــﻪ
""Respondent Bank
 -٤اﻝﻘﻴـ ـ ـ ــﺎم ﺒﻤـ ـ ـ ــﺎ ﻴﺘـ ـ ـ ــﻴﺢ اﻝﺘوﺼـ ـ ـ ــل اﻝـ ـ ـ ــﻰ اﻗﺘﻨـ ـ ـ ــﺎع ذاﺘـ ـ ـ ــﻲ ،ﺒﺎﻝﻨﺴـ ـ ـ ــﺒﺔ ﻝﺤﺴـ ـ ـ ــﺎﺒﺎت اﻝـ ـ ـ ــدﻓﻊ
) (Payable Through Accountsاﻝﻤﻔﺘوﺤــﺔ ﻝدﻴــﻪ ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻤﺼــﺎرف اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ
اﻝﻤراﺴﻠﺔ ،ﺒﺄن ﻫذﻩ اﻝﻤﺼﺎرف أدت اﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝواﺠﺒﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻝﻌﻤﻼء اﻝذﻴن ﻝدﻴﻬم
إﻤﻜﺎﻨﻴـ ــﺔ اﻝوﺼـ ــول اﻝﻤﺒﺎﺸـ ــر إﻝـ ــﻰ ﺤﺴـ ــﺎﺒﺎت اﻝﻤﺼـ ــرف اﻝﻤر ِ
اﺴـ ــل ،واﻝﺘﺄﻜـ ــد ﻤـ ــن ﻗـ ــدرة
ﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﻴر ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝواﺠﺒﺔ ذات اﻝﺼﻠﺔ ﻋﻨد اﻝطﻠب.

 -١ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺒﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٦٢٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٠/١٢/٣٠ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٤١
 -٢ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲝﻜﻢ اﳌﺴﺘﺒﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٤٤اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ .٢٠١٥/١١/٢٤
 -٣ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٩٣ﺗﺎرﻳﺦ )٢٠١٩/٨/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣
 -٤ﻋﺪل ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

٥٥٤

اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻨﻲ :اﻝﻌﻼﻗﺎت ﻤﻊ اﻝﻌﻤﻼء ٕواﺠراءات اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝواﺠﺒﺔ
اﻝﻤﺎدة  -١١ :٣ﻴﻘﺼد ﺒﺎﻝﻌﺒﺎرات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 "اﻝﻌﻤﻴـل" ﻜــل ﺸــﺨص طﺒﻴﻌــﻲ أو ﻤﻌﻨــوي ﺴـواء ﻜــﺎن ﺸــرﻜﺔ أو ﻤؤﺴﺴــﺔ ﻤﻬﻤــﺎ ﻜــﺎنﻨوﻋﻬــﺎ أو اﻴــﺔ ﺒﻨﻴــﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴــﺔ ) (Legal Arrangementﻜﺎﻝـ ـ ) (Trustأو ﻫﻴﺌــﺔ
أو ﻤﻨظﻤ ـ ـ ــﺔ أو ﺠﻤﻌﻴ ـ ـ ــﺔ ﻻ ﺘﺘ ـ ـ ــوﺨﻰ اﻝـ ـ ـ ـرﺒﺢ )ﺼ ـ ـ ــﻨﺎدﻴق اﻝﺘﻌﺎﻀ ـ ـ ــد ،اﻝﺘﻌﺎوﻨﻴ ـ ـ ــﺎت،
دور اﻝرﻋﺎﻴﺔ اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺨﻴرﻴﺔ ،اﻷﻨدﻴﺔ ،إﻝﺦ(...
 "ﺼـﺎﺤب اﻝﺤـق اﻻﻗﺘﺼـﺎدي" ) (Beneficial Ownerﻜـل ﺸـﺨص طﺒﻴﻌـﻲ ﻴﻤﻠـكﺼـ ـ ــﻠﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴـ ـ ــﺔ ) (Ultimatelyﺒﺼـ ـ ــورة ﻤﺒﺎﺸ ـ ـ ـرة
أو ﻴﺴـ ـ ــﻴطر ﻓﻌﻠﻴ ـ ـ ـﺎً ،ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﻤﺤ 
أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ،ﻋﻠﻰ "اﻝﻌﻤﻴـل" و/أو ﻋﻠـﻰ اﻝﺸـﺨص اﻝطﺒﻴﻌـﻲ اﻝـذي ﺘـﺘم اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت
ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ.
ﺘﻌﺘﺒــر ﻤــن ﺤــﺎﻻت اﻝﺘﻤﻠــك و/أو اﻝﺴــﻴطرة ﻏﻴــر اﻝﻤﺒﺎﺸـرة اﻝﺤــﺎﻻت اﻝﺘـﻲ ﻴﻜــون ﻓﻴﻬــﺎ
اﻝﺘﻤﻠــك و/أو اﻝﺴــﻴطرة ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻤﻠﻜــﺎت ﻤﺘﺴﻠﺴــﻠﺔ أو ﻤــن ﺨــﻼل وﺴــﺎﺌل ﺴــﻴطرة
ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة.
 - ٢ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــﺎرف ،ﻜــل ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺨﺼــﻬﺎ ،أن ﺘﻤﺘﻨــﻊ ﻋــن اﻻﺤﺘﻔــﺎظ ﺒﺤﺴــﺎﺒﺎت ﻤﺠﻬوﻝــﺔ أو
ﺤﺴــﺎﺒﺎت ﺒﺄﺴــﻤﺎء وﻫﻤﻴــﺔ ،وأن ﺘﻌﺘﻤــد إﺠ ـراءات واﻀﺤ ــﺔ ﻝﻔﺘ ــﺢ اﻝﺤﺴ ــﺎﺒﺎت ،وأن ﺘطﺒــق
إﺠ ـراءات اﻝﻌﻨﺎﻴ ــﺔ اﻝواﺠﺒ ــﺔ واﻝﺘــﻲ ﺘﺸــﻤل اﻝﺘﺤﻘــق ﻤــن ﻫوﻴــﺔ ﻜــل ﻤــن ﻋﻤﻼﺌﻬــﺎ اﻝــداﺌﻤﻴن
واﻝﻌــﺎﺒرﻴن ،اﻝﻤﻘﻴﻤــﻴن وﻏﻴــر اﻝﻤﻘﻴﻤــﻴن وﺘﺤدﻴــد طﺒﻴﻌــﺔ ﻋﻤﻠﻬــم وﻤﻜــﺎن اﻗــﺎﻤﺘﻬم اﻝﻀ ـرﻴﺒﻲ
واﻹﺴﺘﺤﺼــﺎل ﻋﻠــﻰ اﻹﻗ ـرار اﻝﺨطــﻲ اﻝﺼ ـرﻴﺢ ذي اﻝﺼــﻠﺔ ،وﻓﻬــم ﻜﻴﻔﻴــﺔ ﻫﻴﻜﻠــﺔ ﻤﻠﻜﻴــﺔ
اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨوي و/أو ﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻝﺴـﻴطرة ﻋﻠﻴـﻪ وﻓﻬـم وﺘﺤدﻴـد اﻝﻐـرض ﻤـن اﻝﺘﻌﺎﻤـل و/أو
ﻤن ﻓﺘﺢ اﻝﺤﺴﺎب وﻨوع أي ﻤﻨﻬﻤﺎ وﻋﻨد اﻹﻗﺘﻀﺎء اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺘﺘﻌﻠق ﺒﻬذا
اﻝﻐ ــرض ،وﺘﺤدﻴ ــد "ﺼ ــﺎﺤب اﻝﺤ ــق اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدي" وﻤﺼ ــدر اﻷﻤـ ـوال وﻤراﻗﺒ ــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت

ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر ،ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺤﺎﻻت اﻵﺘﻴﺔ :٢

 ﻗﺒــل أو ﻋﻨــد إﺠ ـراء اﻝﺘﻌﺎﻤــل أو ﻓــﺘﺢ اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت ﻋﻠــﻰ أﻨواﻋﻬــﺎ ﻜﺎﻓــﺔ ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــكاﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴﺔ واﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﻤرﻗﻤﺔ.
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﺴﻠﻴف. ﺘﻨظﻴم ﻋﻘد إﻴﺠﺎرة ﺼﻨﺎدﻴق ﺤدﻴدﻴﺔ. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺤوﻴل اﻷﻤوال ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ. ﻋﻤﻠﻴ ـ ــﺎت اﻝﺼ ـ ــﻨدوق اﻝﺘ ـ ــﻲ ﺘﺒﻠ ـ ــﻎ أو ﺘﻔ ـ ــوق ﻗﻴﻤﺘﻬ ـ ــﺎ ﻋﺸـ ـ ـرة آﻻف دوﻻر أﻤﻴرﻜ ـ ــﻲأو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬﺎ ﻓﻲ أﻴﺔ ﻋﻤﻠﺔ أﺨرى.

 -١أدﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠى ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ١٢٨٢٦ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٨/٦/١٣
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٩٨
 -٢أدﺧـ ــﻞ آﺧـ ــﺮ ﺗﻌـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠىـ ــﻰ ﻣﻄﻠـ ــﻊ ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٣٣٨٨ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٢١/١٢/٢٣
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥

٥٥٥

ﺘﺸ ــﻤل ﻋﻤﻠﻴ ــﺎت اﻝﺼ ــﻨدوق اﻝﻤـ ـدﻓوﻋﺎت اﻝﻨﻘدﻴ ــﺔ اﻝﺘ ــﻲ ﻴﺠرﻴﻬ ــﺎ اﻝﻌﻤﻴ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺸ ــﺒﺎﺒﻴك
اﻝﻤﺼـﺎرف )إﻴــداع اﻷﻤـوال ،ﺼــرف اﻝﻌﻤـﻼت ،ﺸـراء اﻝﻤﻌـﺎدن اﻝﺜﻤﻴﻨــﺔ ،ﺸـراء اﻝﺼــﻜوك
اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ ﻨﻘــداً ،اﻹﻜﺘﺘــﺎب ﻨﻘــداً ﺒﺄذوﻨــﺎت ﻋﻠــﻰ اﻝﺼــﻨدوق ،ﺸ ـراء ﺸــﻴﻜﺎت ﻨﻘــداً ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ
اﻝﺸﻴﻜﺎت اﻝﺴﻴﺎﺤﻴﺔ إﻝﺦ(...

 ٢ﻤﻜــرر -١ﻋﻨــد ﺘﺤدﻴــد ﻫوﻴــﺔ "ﺼــﺎﺤب اﻝﺤــق اﻻﻗﺘﺼــﺎدي" ،ﻴﻘﺘﻀــﻲ ﺘطﺒﻴــق إﺠ ـراءات اﻝﻌﻨﺎﻴ ــﺔ
اﻝواﺠﺒـ ــﺔ ذاﺘﻬ ــﺎ اﻝﻤطﻠ ــوب ﺘطﺒﻴﻘﻬ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ "اﻝﻌﻤ ــﻼء" ﺒﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻝ ــك ﺘﻠ ــك اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺼ ــدرﻫﺎ
ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ.

 -٢ ٣ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤوظ ـ ـ ــف اﻝﻤ ـ ـ ــوﻝﺞ ﺒﺘﻨﻔﻴ ـ ـ ــذ اﻝﻌﻤﻠﻴ ـ ـ ــﺔ ﺘطﺒﻴ ـ ـ ــق إﺠـ ـ ـ ـراءات اﻝﻌﻨﺎﻴ ـ ـ ــﺔ اﻝواﺠﺒ ـ ـ ــﺔ،
ﺒﻤــﺎ ﻴﺸــﻤل اﻝﺘﺤﻘــق ﻤــن ﻫوﻴــﺔ اﻝﻌﻤﻴــل ،ﺒﺼــرف اﻝﻨظــر ﻋــن ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ،إذا ﻻﺤــظ
أن ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺘﻌـددة ﺘﺠـري ﺒﻤﺒـﺎﻝﻎ ﺘﻘـل ﻋـن اﻝﺤـد اﻷدﻨـﻰ اﻝﻤـذﻜور ﻓـﻲ اﻝﺒﻨـد )(٢
ﻤـ ـ ـ ــن ﻫ ـ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻤ ـ ـ ـ ــﺎدة وﻴﺒﻠ ـ ـ ـ ــﻎ أو ﻴﻔـ ـ ـ ــوق ﻤﺠﻤوﻋﻬ ـ ـ ـ ــﺎ /١٠٠٠٠/د.أ .أو ﻤ ـ ـ ـ ــﺎ ﻴﻌﺎدﻝ ـ ـ ـ ــﻪ
وذﻝــك ﻋﻠــﻰ اﻝﺤﺴــﺎب ﻨﻔﺴــﻪ أو ﻋﻠــﻰ ﺤﺴــﺎﺒﺎت ﻤﺘﻌــددة ﻝﺸــﺨص واﺤــد أو إذا ﻨﺸــﺄ ﻝدﻴــﻪ
ﺸك ﺤول ﻗﻴﺎم أﺤد اﻝﻌﻤﻼء ﺒﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺘﺒﻴﻴض أﻤوال أو ﺘﻤوﻴل إرﻫﺎب.
 -٤ﺒﻐﻴــﺔ اﻝﺘﺤﻘــق ﻤــن ﻫوﻴــﺔ اﻝﻌﻤﻴــل ،ﻋﻠــﻰ اﻝﻤوظــف اﻝﻤــوﻝﺞ ﺒﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ أن ﻴطﻠــب ﻤــن
اﻝﻌﻤﻴل:
أ( إذا ﻜ ــﺎن ﺸﺨﺼـ ـﺎً طﺒﻴﻌﻴـ ـﺎً ،إﺒـ ـراز ﺠـ ـواز اﻝﺴ ــﻔر أو ﺒطﺎﻗ ــﺔ اﻝﻬوﻴ ــﺔ أو ﺒﻴ ــﺎن اﻝﻘﻴ ــد
اﻹﻓرادي أو إﺠﺎزة إﻗﺎﻤﺔ.

ب (٣إذا ﻜ ــﺎن ﺸﺨﺼـ ـﺎً ﻤﻌﻨوﻴـ ـﺎً ﺴـ ـواء ﻜ ــﺎن ﺸ ــرﻜﺔ أو ﻤؤﺴﺴ ــﺔ أو ﺒﻨﻴ ــﺔ ﻗﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ ،إﺒـ ـراز
ﻤﺴـﺘﻨدات ﻤﺼــﺎدﻗﺎً ﻋﻠﻴﻬـﺎ وﻓﻘـﺎً ﻝﻸﺼــول ﻋـن اﻝﻨظــﺎم اﻷﺴﺎﺴـﻲ ،ﺸــﻬﺎدة اﻝﺘﺴــﺠﻴل،
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ،ﻻﺌﺤﺔ ﺘﺒﻴن ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻬم أو اﻝﺤﺼص )ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸـرة أو

ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸـرة( وطﺒﻴﻌـﺔ ﺤﻘـوق اﻝﺘﺼـوﻴت اﻝﻤرﺘﺒطـﺔ ﺒﻬـﺎ وﻻﺌﺤـﺔ ﺒﺄﺴـﻤﺎء اﻝﻤﻔوﻀـﻴن
ﺒ ــﺎﻝﺘوﻗﻴﻊ ﺒﺎﻹﻀ ــﺎﻓﺔ إﻝ ــﻰ ﺼ ــورة ﻋ ــن ﻫوﻴ ــﺔ ﻜ ــل ﻤ ــن اﻝﻤﻤﺜ ــل اﻝﻘ ــﺎﻨوﻨﻲ واﻝﻤ ــدراء
واﻷﺸ ــﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﻴن اﻝ ــذﻴن ﻴﻤﻠﻜ ــون ،ﺒﺼ ــورة ﻤﺒﺎﺸـ ـرة أو ﻏﻴ ــر ﻤﺒﺎﺸـ ـرة ،ﻨﺴ ــﺒﺔ
ﺘﺨـوﻝﻬم اﻝﺴـﻴطرة اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ إدارة اﻝﺸــرﻜﺔ ،ﺒﺎﻹﻀـﺎﻓﺔ إﻝـﻰ ﺒﻴـﺎن "ﺼـﺎﺤب اﻝﺤــق
اﻹﻗﺘﺼﺎدي" اﻝﻤﻘدم إﻝﻰ و ازرة اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ٕواﻝﻰ اﻝﺴﺠل اﻝﺘﺠﺎري.

ج( إذا ﻜﺎﻨــت اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﺘــﺘم ﻋــن طرﻴــق وﻜﻴــل ،إﺒ ـراز أﺼــل أو ﻨﺴــﺨﺔ طﺒــق اﻷﺼــل
ﻋــن اﻝوﻜﺎﻝــﺔ ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ إﺒ ـراز ﺼــورة ﻋــن اﻝﻤﺴــﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻬوﻴــﺔ اﻝوﻜﻴــل
واﻝﻤوﻜ ــل ،ﻜﻤـ ــﺎ ﻴﺘوﺠـ ــب ﺘطﺒﻴـ ــق إﺠـ ـراءات اﻝﻌﻨﺎﻴـ ــﺔ اﻝواﺠﺒـ ــﺔ ،اﻝﻤﻨﺼـ ــوص ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ
ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢ﻤن اﻝﻤﺎدة  ٣أﻋﻼﻩ ،ﻋﻠﻰ اﻝوﻜﻴل ﻏﻴر اﻝﻤﻬﻨﻲ.

 -١أﺿﻴﻒ ﻋﻠىﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٨٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٩٨
 -٢أدﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠى ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ١٣٠٩٣ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٩/٨/٧
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣
 -٣ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

٥٥٦

د( إذا ﻜﺎﻨـ ــت اﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺔ ﺘـ ــﺘم ﻋـ ــن طرﻴـ ــق اﻝﻤ ارﺴـ ــﻠﺔ ،ﺘﺼـ ــدﻴﻘﺎً رﺴـ ــﻤﻴﺎً ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﺘوﻗﻴـ ــﻊ
ﻋﻠــﻰ اﻝوﺜﻴﻘــﺔ ذاﺘﻬــﺎ أو ﺒﻤوﺠــب إﻓــﺎدة ﻤﺴــﺘﻘﻠﺔ وﻴﻤﻜــن اﻝﻤﺼــﺎدﻗﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﺘوﻗﻴــﻊ أو
اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻫوﻴـﺔ اﻝﻌﻤﻴـل اﻝﻤﻘـﻴم ﻓـﻲ اﻝﺨـﺎرج ﻋـن طرﻴـق ﻤﺼـرف ﻤ ارﺴـل أو ﺘـﺎﺒﻊ
أو ﻤن ﻤﻜﺘب ﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻝﻠﻤﺼرف أو أﺤد ﻓروﻋﻪ أو ﻤن ﻤﺼرف آﺨر ﻴﻤﻜن اﻝﺘﺜﺒت
ﻤـ ــن ﻤطﺎﺒﻘـ ــﺔ ﺘواﻗﻴﻌـ ــﻪ اﻝﻤﻌﺘﻤـ ــدة ﻋﻠـ ــﻰ أن ﻴﻜـ ــون ﺨﺎﻀـ ــﻌﺎً ﻝرﻗﺎﺒـ ــﺔ ﺠﻴـ ــدة وﻴﻌﺘﻤـ ــد
إﺠراءات ﻜﺎﻓﻴﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب وﺸرط أن ﺘﻜون
أول ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺴﺎب ﺼﺎدرة ﻤن ﺤﺴﺎب ﺒﺎﺴـم اﻝﻌﻤﻴـل ﻝـدى ﻤﺼـرف ﺨﺎﻀـﻊ
أﻴﻀﺎً ﻝرﻗﺎﺒﺔ ﺠﻴدة وﻴﻌﺘﻤد ﻀواﺒط ﻜﺎﻓﻴﺔ وﻓﻌﺎﻝﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴـﻴض اﻷﻤـوال وﺘﻤوﻴـل
اﻹرﻫﺎب.
ﻴﺘﺤﻤــل اﻝﻤﺼــرف اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴﺔ اﻝﻨﺎﺘﺠــﺔ ﻋــن ﺼــﺤﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت أو اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻋﻨ ــد
اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ طرف ﺜﺎﻝث ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ ﻫوﻴﺔ اﻝﻌﻤﻼء واﻝﺘﺤﻘق ﻤﻨﻬﺎ.

 -١ ٥ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ــرف أن ﻴﺤـ ـ ــﺘﻔظ ﺒﻤﻌﻠوﻤ ـ ــﺎت ﻋ ـ ــن "اﻝﻌﻤﻴـ ـ ــل" وﻋ ـ ــن "ﺼ ـ ــﺎﺤب اﻝﺤـ ـ ــق
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي" ) ،(Beneficial Ownerﺴــﻴﻤﺎ اﺴــﻤﻪ اﻝﻜﺎﻤــل وﻋﻨ ـوان ﻤﻜــﺎن إﻗﺎﻤﺘــﻪ
ـﺠل ﺒﺎﻝﻨﺴـ ــﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﻴـ ــل اﻝﻤﻌﻨـ ــوي و ﻓـ ــﻲ ﺤـ ــﺎل اﻻﺨـ ــﺘﻼف
وﻋﻨ ـ ـوان ﻤﻘـ ـ ّـر اﻝﻌﻤـ ــل اﻝﻤﺴـ ـ ّ
اﻝﻤﻜــﺎن اﻝرﺌﻴﺴــﻲ ﻝﻠﻌﻤــل ،ﻤﻬﻨﺘــﻪ ،وﻋــن وﻀــﻌﻪ اﻝﻤــﺎﻝﻲ وﺒﻨﺴــﺦ ﻋــن ﺠﻤﻴــﻊ اﻝوﺜــﺎﺌق
اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدت ﻝﻠﺘﺤﻘق ﻤﻤﺎ ﺘﻘدم وﺒﻤﻠﻔﺎت اﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت ﻝﻤـدة ﺨﻤـس ﺴـﻨوات ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل
ﺒﻌــد إﻗﻔــﺎل اﻝﺤﺴــﺎب أو إﻨﻬــﺎء ﻋﻼﻗــﺔ اﻝﻌﻤـل وﺒﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻤﺴــﺘﻨدات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت
ﻜﺎﻓـ ـ ـ ــﺔ ﺒﻤـ ـ ـ ــﺎ ﻴﺸـ ـ ـ ــﻤل اﻝﻤ ارﺴـ ـ ـ ــﻼت اﻝﺘﺠﺎرﻴـ ـ ـ ــﺔ وﻨﺘـ ـ ـ ــﺎﺌﺞ اي ﺘﺤﻠﻴـ ـ ـ ــل ﻴـ ـ ـ ــﺘم إﺠ ـ ـ ـ ـراؤﻩ،
ﻝﻤــدة ﺨﻤــس ﺴــﻨوات ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﺒﻌــد إﻨﺠــﺎز اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ،ﺒﺤﻴــث ﻴﻤﻜــن أن ﺘﺸــﻜل ﻫــذﻩ
اﻝﺴﺠﻼت ﻋﻨد اﻝﻀرورة دﻝﻴﻼً ﻝﻠﻤداﻋﺎة واﻝﻤﻼﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود اي ﻨﺸﺎط ﺠرﻤﻲ.
 -٢ ٦ﻋﻨ ــد ﺘﻌـ ـ ّذر اﻝﻘﻴ ــﺎم ﺒـ ــﺈﺠراءات اﻝﻌﻨﺎﻴ ــﺔ اﻝواﺠﺒ ــﺔ ،اﻝﻤﻨﺼـ ــوص ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ــد )(٢

ﻤن اﻝﻤﺎدة  ٣ﻫذﻩ ،ﻝﻠﻌﻤﻼء واﻝﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﻴن ﺒﺼورة ﻤرﻀﻴﺔ ،ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻋـدم ﻓـﺘﺢ
اﻝﺤﺴـ ــﺎب أو ﺒ ـ ــدء اﻝﺘﻌﺎﻤ ـ ــل أو إﺠ ـ ـراء اﻝﻤﻌﺎﻤﻠ ـ ــﺔ أو ﻴﻨﺒﻐ ـ ــﻲ إﻨﻬـ ــﺎء ﻋﻼﻗ ـ ــﺔ اﻝﻌﻤ ـ ــل،

اﻝﻨظر ﻓﻲ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﺒﻼغ "ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼـﺔ" اﻝﻤﻨﺸـﺄة ﺒﻤوﺠـب اﻝﻘـﺎﻨون
ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ّ
رﻗـ ــم  ٣١٨ﺘـ ــﺎرﻴﺦ ) ٢٠٠١/٤/٢٠اﻝـ ــذي ﻴﻌﺘﺒـ ــر ﺒﺤﻜـ ــم اﻝﻤﺴـ ــﺘﺒدل ﺒﻤوﺠـ ــب اﻝﻘـ ــﺎﻨون

رﻗم  ٤٤اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻻﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻻرﻫﺎب ﺘﺎرﻴﺦ.(٢٠١٥/١١/٢٤

 -٣ ٧ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ﻋﻨد ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎت وداﺌـﻊ ﻤرﻗﻤـﺔ ﻝﻌﻤﻼﺌﻬـﺎ وﻓﻘـﺎً ﻝﻠﻤـﺎدة  ٣ﻤـن ﻗـﺎﻨون
ﺴـرﻴﺔ اﻝﻤﺼــﺎرف ﺘــﺎرﻴﺦ  ١٩٥٦/٩/٣اﺴــﺘﻌﻤﺎل أرﻗــﺎم و/أو ﺤــروف ﺤﺼـ اًر ﻝﻠﺘﻌرﻴــف
ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت وﻋدم اﺴﺘﺨدام أﺴﻤﺎء ﻤﺴﺘﻌﺎرة وﺘطﺒﻴق إﺠراءات اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝواﺠﺒـﺔ

ﻜﺎﻓﺔ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.
 -١أدﺧـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠىـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ١٣٣٨٨ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٢١/١٢/٢٣
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
 -٢ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
 -٣أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٩٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٨/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣

٥٥٧

اﻝﻤﺎدة  :٤ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ـ ــرف ،ﻓ ـ ــﻲ ﺤﺎﻝ ـ ــﺔ اﻝﺸ ـ ــك ﺒ ـ ــﺄن اﻝﻌﻤﻴ ـ ــل ﻝ ـ ــﻴس ﺼ ـ ــﺎﺤب اﻝﺤ ـ ــق اﻹﻗﺘﺼ ـ ــﺎدي
أو إذا أﻓــﺎد اﻝﻌﻤﻴــل ﺒــﺄن ﺼــﺎﺤب اﻝﺤــق ﻫــو طــرف ﺜﺎﻝــث ،أن ﻴطﻠــب ﻤــن اﻝﻌﻤﻴــل ﺘﺼ ـرﻴﺤﺎً
ﺨطﻴ ـﺎً ﻴﺤــدد ﻓﻴــﻪ ﺼــﺎﺤب اﻝﺤــق اﻹﻗﺘﺼــﺎدي )اﻝﻤﺴــﺘﻔﻴد اﻝﻔﻌﻠــﻲ( وﻻﺴــﻴﻤﺎ إﺴــﻤﻪ وﺸــﻬرﺘﻪ
وﻤﻜﺎن إﻗﺎﻤﺘﻪ وﻤﻬﻨﺘﻪ وﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن وﻀﻌﻪ اﻝﻤﺎﻝﻲ وأن ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻋن ﻫـذا اﻝﺘﺼـرﻴﺢ
وﻋن ﻫوﻴﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﺤق اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻝﻠﻤدة اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٥ﻤن اﻝﻤﺎدة  ٣أﻋﻼﻩ.
ﻴﻘ ـ ــوم اﻝﺸ ـ ــك ﺤ ـ ــول ﻫوﻴ ـ ــﺔ ﺼ ـ ــﺎﺤب اﻝﺤ ـ ــق اﻹﻗﺘﺼ ـ ــﺎدي ﻓ ـ ــﻲ اﻝﺤ ـ ــﺎﻻت اﻝﻤ ـ ــذﻜورة أدﻨ ـ ــﺎﻩ،
وذﻝك ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺒﻴﺎن ﻻ اﻝﺤﺼر:
أ( ﻓﻲ ﺤﺎل إﻋطﺎء وﻜﺎﻝﺔ ﻝﺸﺨص ﻏﻴر ﻤﻬﻨﻲ )ﻏﻴر ﻤﺤﺎم أو وﻜﻴل ﻋﺎم أو وﺴـﻴط ﻤـﺎﻝﻲ
ﻤﺜﻼً( ﻴﺘﻀﺢ ،ﺤﺴب اﻝظﺎﻫر ،أن ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺘرﺒطﻪ ﺒﺎﻝﻤوﻜل ﺘﻔﺴر ﻤﺒرر ﺘوﻜﻴﻠﻪ.
ب( ﻓ ـ ــﻲ ﺤ ـ ــﺎل ﺘ ـ ــم اﻝﺘﻌﺎﻤ ـ ــل ﻤ ـ ــن ﺨ ـ ــﻼل ﺤﺴ ـ ــﺎﺒﺎت ﻤرﻗﻤ ـ ــﺔ أو ﻋ ـ ــن طرﻴ ـ ــق ﻤؤﺴﺴ ـ ــﺎت
أو ﺸرﻜﺎت ﺘﺸﻜل واﺠﻬﺔ ).(Front Companies
ج( إذا ﻜــﺎن اﻝوﻀــﻊ اﻝﻤــﺎﻝﻲ ﻝﻠﻌﻤﻴــل ﻤﻌروﻓـﺎً ﻤــن ﻗﺒــل اﻝﻤوظــف اﻝــذي ﻴﻘــوم ﺒﺘﻨﻔﻴــذ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ،
وﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻨوي إﺠراؤﻫﺎ ﻏﻴر ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ وﻀﻌﻪ اﻝﻤﺎﻝﻲ.
د( إذا اﺴﺘرﻋت إﻨﺘﺒﺎﻩ اﻝﻤﺼرف ،ﻀﻤن إطﺎر ﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻋﻤﺎﻝﻪ ،أﻴﺔ ﻤؤﺸرات ﻻﻓﺘﺔ أﺨرى.
اﻝﻤﺎدة  :٥ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــرف أن ﻴﺒﻠــﻎ ﻓــو اًر إﻝــﻰ ﺤــﺎﻜم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﺒﺼــﻔﺘﻪ رﺌﻴﺴ ـﺎً ﻝـ ـ "ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴــق
اﻝﺨﺎﺼــﺔ" إذا ﻜﺎﻨــت ﻝدﻴــﻪ ﺘﺄﻜﻴــدات أو ﺸــﻜوك ،ﺒﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ اﺴــﺒﺎب ﻤﻌﻘوﻝــﺔ أو ﻤوﻀــوﻋﻴﺔ،
ﺒﺄن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ أو ﻤﺤﺎوﻝـﺔ إﺠراﺌﻬـﺎ ﺘﺘﻌﻠـق ﺒﺘﺒﻴـﻴض أﻤـوال أو ﺠـراﺌم أﺼـﻠﻴﺔ ﻤرﺘﺒطـﺔ
ﺒﻬﺎ أو ﺘﻤوﻴل إرﻫﺎب أو أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺒﻴﺔ أو ﻤﻨظﻤﺎت إرﻫﺎﺒﻴﺔ ﺴﻴﻤﺎ ﻋﻨدﻤﺎ :١
-

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

-

ﻴﺘﺒـ ــﻴن ﻝـ ــﻪ اﻨـ ــﻪ ﻀ ـ ـﻠّل أﺜﻨـ ــﺎء اﻝﺘﺤﻘـ ــق ﻤـ ــن ﻫوﻴـ ــﺔ اﻝﻌﻤﻴـ ــل أو ﻫوﻴـ ــﺔ ﺼـ ــﺎﺤب اﻝﺤـ ــق
اﻹﻗﺘﺼﺎدي وﺘﺴﺘﻤر ﻝدﻴﻪ ﺸﻜوك ﺤول اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻝﻌﻤﻴل.

-

ﺒﻨﺎء ﻝطﻠب اﻝﻤﻌﻨﻴـﻴن وﻻﺴـﻴﻤﺎ اﻝﻤﺼـﺎرف
ﻴﺘم إرﺠﺎع ﺘﺤﺎوﻴل أو ﺸﻴﻜﺎت إﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸرة أو ً
اﻝﻤراﺴﻠﺔ ،ﺒﺴﺒب اﻝﺘزوﻴر أو ﺒﺴﺒب اﻝﺸك ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻤﺸﺒوﻫﺔ.

-

ﻴﻜـون ﻝدﻴـﻪ أﺴــﺒﺎب ﻤﻨطﻘﻴـﺔ ﺘﺤﻤﻠـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻻﻋﺘﻘـﺎد ﺒـﺄن ﺘﻨﻔﻴــذ إﺠـراءات اﻝﻌﻨﺎﻴـﺔ اﻝواﺠﺒــﺔ
ﺴــوف ﻴﻨﺒــﻪ اﻝﻌﻤﻴــل ﻋــن ﺘــوﻓر اﺸــﺘﺒﺎﻩ ﻝــدى اﻝﻤﺼــرف ﺤــول ﺘﺒﻴــﻴض أﻤ ـوال أو ﺘﻤوﻴــل
إرﻫﺎب وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻠﻤﺼرف ﺒﻌدم ﻤواﺼﻠﺔ ﻫذﻩ اﻻﺠراءات .٢

 -١ﻋﺪل ﻣﻄﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٩٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٨/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

٥٥٨

اﻝﻤـ ــﺎدة  ٥ﻤﻜـ ــرر :١ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف اﺒـ ــﻼغ "ﻫﻴﺌـ ــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴـ ــق اﻝﺨﺎﺼـ ــﺔ" ،ﻓـ ــو اًر ،ﺒـ ــﺎﻹﺠراءات واﻝﺘـ ــداﺒﻴر
اﻝﺘـ ــﻲ ﻗـ ــد ﺘﺘﺨـ ــذﻫﺎ اﺴـ ــﺘﻨﺎداً اﻝـ ــﻰ اﻝﻘ ـ ـواﻨﻴن واﻷﻨظﻤـ ــﺔ اﻝﻤﻌﻤـ ــول ﺒﻬـ ــﺎ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤـ ــﺔ
ﺘﺒﻴـ ــﻴض اﻻﻤ ـ ـوال وﺘﻤوﻴـ ــل اﻻرﻫـ ــﺎب ،وذﻝـ ــك ﻝﺠﻬـ ــﺔ ﺘﺠﻤﻴـ ــد او اﻗﻔـ ــﺎل اي ﺤﺴـ ــﺎب ﻋﺎﺌـ ــد
ﻻﺤ ـ ــد ﻋﻤﻼﺌﻬ ـ ــﺎ او اﻻﻤﺘﻨ ـ ــﺎع ﻋ ـ ــن اﻝﺘﻌﺎﻤ ـ ــل او ﻋ ـ ــن ﻓ ـ ــﺘﺢ اي ﺤﺴ ـ ــﺎب ﻝ ـ ــﻪ وﺘوﻀ ـ ــﻴﺢ
اﻻﺴﺒﺎب اﻝﻤوﺠﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒرر اﺘﺨﺎذ ﻫذﻩ اﻻﺠراءات أو اﻝﺘداﺒﻴر.
اﻝﻤﺎدة  :٦ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرف أن ﺘطﺒـ ـ ـ ـ ـ ــق إﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات اﻝﻌﻨﺎﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝواﺠﺒـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒﺸـ ـ ـ ـ ـ ــﻜل ﻤﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻤر
ﻋﻠـ ــﻰ ﻋﻤﻼﺌﻬـ ــﺎ ﻜﺎﻓـ ــﺔ ﺒﻤـ ــن ﻓـ ــﻴﻬم أﺼـ ــﺤﺎب اﻝﺤﺴـ ــﺎﺒﺎت اﻝﻤﻔﺘوﺤـ ــﺔ ﻗﺒـ ــل ﺼـ ــدور اﻝﻘـ ــﺎﻨون
رﻗـ ـ ــم  ٢ ٣١٨ﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ،٢٠٠١/٤/٢٠وذﻝـ ـ ــك ﻝﺠﻬـ ـ ــﺔ ﺘﻌـ ـ ــدﻴل أو إﻀـ ـ ــﺎﻓﺔ أﻴـ ـ ــﺔ ﻤﻌﻠوﻤـ ـ ــﺎت
ﻋﻠـ ــﻰ أﻨﻤـ ــوذج ﻤﻌرﻓـ ــﺔ اﻝﻌﻤـ ــﻼء اﻝﻤﻌﺘﻤـ ــد )Form

 ،(KYCﺘﻨـ ــﺘﺞ ﻋـ ــن أﻴـ ــﺔ ﻤﺘﻐﻴ ـ ـرات

ﻗد ﺘط أر ﻋﻠﻰ وﻀﻊ اﻝﻌﻤﻴل وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل اﻝﺸك ﻓﻲ ﺼﺤﺔ أو دﻗﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺼرح
ﻋﻨﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺒﻘﺎً أو ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺤ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﺤ ـ ـ ـ ـ ــدوث ﺘﻐﻴﻴـ ـ ـ ـ ـ ـرات ﻻﺤﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻫوﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﻤﻴ ـ ـ ـ ـ ــل
أو ﻫوﻴﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﺤق اﻹﻗﺘﺼﺎدي.
ﻝﻬ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻐﺎﻴ ـ ـ ــﺔ ﻴﺘوﺠ ـ ـ ــب ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﻜ ـ ـ ــل ﻤﺼ ـ ـ ــرف إﻋ ـ ـ ــداد ﺨط ـ ـ ــط ﻋﻤ ـ ـ ــل ﻤﺤ ـ ـ ــددة اﻝﺘـ ـ ـ ـوارﻴﺦ
ﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻫذﻩ اﻝﻤوﺠﺒﺎت.
اﻝﻘﺴم اﻝﺜﺎﻝث :ﻤراﻗﺒﺔ ﺒﻌض اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت واﻝﻌﻤﻼء
٣
ﻴطﺒـ ــق إﺠـ ـراءات اﻝﻌﻨﺎﻴـ ــﺔ اﻝواﺠﺒ ــﺔ اﻝﻤﻌـ ـ ّـززة ﺒﻤ ــﺎ ﻴﺸـ ــﻤل
اﻝﻤﺎدة  - ١ :٧ﻴﺘوﺠ ــب ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــرف أن ّ
اﻻﺴــﺘﻌﻼم ﻤــن اﻝﻌﻤﻴ ـل ﻋــن ﻤﺼــدر اﻷﻤ ـوال ووﺠﻬﺘﻬــﺎ وﻋــن ﻤوﻀــوع اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ وﻫوﻴــﺔ

اﻝﻤﺴﺘﻔﻴد وﺼـﺎﺤب اﻝﺤـق اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ،وذﻝـك ﻋﻨـدﻤﺎ ﺘﻨطـوي اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﺨﺼـﺎﺌص
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ( أن ﺘﺠــري ﻫــذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ظــروف ﻏﻴــر اﻋﺘﻴﺎدﻴــﺔ ﻤــن اﻝﺘﻌﻘﻴــد ،وﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــرف
أن ﻴﻘـ ـ ــدر ﻫـ ـ ــذﻩ اﻝظـ ـ ــروف ﻝـ ـ ــﻴس ﻓﻘـ ـ ــط ﺒـ ـ ــﺎﻝﻨظر إﻝـ ـ ــﻰ ﻨـ ـ ــوع اﻝﻌﻤﻠﻴـ ـ ــﺔ وطﺒﻴﻌﺘﻬـ ـ ــﺎ،
ﺒل أﻴﻀﺎً ﺒﺎﻝﻨظر إﻝﻰ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ اﻝظﺎﻫرة.
ب( أن ﺘﺒدو ﻫذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ وﻜﺄن ﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﻤﺒر اًر اﻗﺘﺼـﺎدﻴﺎً أو ﻫــدﻓﺎً ﻤــﺸروﻋﺎً ،ﺨﺼوﺼـﺎً
ﺒﺴــﺒب اﻝﺘﻔــﺎوت ﺒــﻴن اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ واﻝﻨﺸــﺎط اﻝﻤﻬﻨــﻲ ﻝﻠﻌﻤﻴــل أو ﺤﺘــﻰ ﺒﻴﻨﻬــﺎ وﺒــﻴن ﻋﺎداﺘــﻪ
أو ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ.

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٨٧٤ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٩/١٩ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٠٨
 -٢ﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲝﻜﻢ اﳌﺴﺘﺒﺪل ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ٤٤اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ .٢٠١٥/١١/٢٤
 -٣أدﺧـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠىـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻟﺴﺎدﺳـ ـ ــﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ١٣٠٩٣ﺗـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٩/٨/٧
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ١

ج( أن ﻴﻜون أﺤد طرﻓﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤن رﻋﺎﻴﺎ دول أو ﻤﻘﻴﻤﺎً ﻓـﻲ دول ﻻ ﺘطﺒـق ﺘوﺼـﻴﺎت
ﻤﺠﻤوﻋـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﻤـ ـ ـ ــل اﻝﻤـ ـ ـ ــﺎﻝﻲ أو ﺘطﺒﻘﻬـ ـ ـ ــﺎ ﺒﺸـ ـ ـ ــﻜل ﻏﻴـ ـ ـ ــر ﻜـ ـ ـ ـ ٍ
ـﺎف وﻴـ ـ ـ ــﺘم اﻝﺘﺤﻘـ ـ ـ ــق
ﻤـن ذﻝـك ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤراﺠﻌـﺔ اﻝدورﻴــﺔ ﻝﻠﻤوﻗـﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨـﻲ ﻝﻬـذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﺨﺎﺼــﺔ
ﺒﻌد ﻜل اﺠﺘﻤﺎع ﻋﺎم ﻝﻬﺎ.
 -١ ٢ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼرف:
أوﻻً :ﻋﻨ ـ ـ ـ ـ ــد ﻗﺒوﻝ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﺸ ـ ـ ـ ـ ــﻴﻜﺎً ﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺤوﺒﺎً ﻋﻠﻴ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻤـ ـ ـ ـ ـ ــن أﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤؤﺴﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺼ ارﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ـﺎء ﻝطﻠـب أي ﻤـن ﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﺼـراﻓﺔ
أو ﻋﻨد ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴذ أﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﻤﺼـرﻓﻴﺔ ﺒﻨ ً
ﻝﺼﺎﻝﺢ أﺤد ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ،ﺴواء ﻜﺎن ذﻝك ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸرة أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸرة ،وﻓـﻲ ﺤـﺎل

ﺘﺠـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤـ ـ ــﺔ اﻝﺸـ ـ ــﻴك أو اﻝﻌﻤﻠﻴـ ـ ــﺔ /١٠٠٠٠/د.أ .أو ﻤـ ـ ــﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬـ ـ ــﺎ ،أن ﻴﺘﺨـ ـ ــذ
اﻹﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
أ( اﻝﺘﺄﻜ ـ ـ ــد ﻤـ ـ ـ ــن اﺴـ ـ ـ ــﺘﻼﻤﻪ اﻹﺸـ ـ ـ ــﻌﺎر اﻝﻤﻨﺼ ـ ـ ــوص ﻋﻠﻴ ـ ـ ــﻪ ﻓـ ـ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨ ـ ـ ــد )(١
ﻤ ــن اﻝﻤـ ــﺎدة اﻝﺘﺎﺴـ ــﻌﺔ ﻤ ــن اﻝﻨظ ــﺎم اﻝﺘطﺒﻴﻘ ــﻲ ﻝﻘ ــﺎﻨون ﺘﻨظ ــﻴم ﻤﻬﻨ ــﺔ اﻝﺼـ ـراﻓﺔ
اﻝﻤرﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻝﻘرار اﻷﺴﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــم  ٧٩٣٣ﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ ،٢٠٠١/٩/٢٧
اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﻋن اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻤوﻀـوع اﻝﺸـﻴك أو ﻋـن اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ
اﻝﻤﺼــرﻓﻴﺔ ﻻﺴــﻴﻤﺎ ﻤــﺎ ﻴﻔﻴــد أﻨﻬــﺎ ﻤﻘﺎﺒــل ﺘﻠﻘــﻲ ﻤؤﺴﺴــﺔ اﻝﺼ ـراﻓﺔ ﻤﺒــﺎﻝﻎ ﻨﻘدﻴــﺔ
أم ﻻ ،وﻋن ﻤﺼدر ﻫـذﻩ اﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ ووﺠﻬﺘﻬـﺎ وﻫوﻴـﺔ اﻝﻤﺴـﺘﻔﻴد وﺼـﺎﺤب اﻝﺤـق
اﻹﻗﺘﺼﺎدي.
ب( اﻹﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻹﺸﻌﺎر اﻝﻤذﻜور ﻝﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات.
ج( اﻹﺴﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﺸﻌﺎر اﻝﻤﻨوﻩ ﻋﻨﻪ أﻋﻼﻩ ﻤﺒﺎﺸـرة ﻤـن ﻤؤﺴﺴـﺔ اﻝﺼـراﻓﺔ
اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋرض اﻝﺸﻴك ﻋﻠﻴﻪ أو ﻓﻲ ﺤﺎل طﻠـب ﻤﻨـﻪ ﺘﻨﻔﻴـذ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺔ
اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ،ﻗﺒل اﺴﺘﻼﻤﻪ اﻹﺸﻌﺎر اﻝﻤذﻜور.
ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻋﻨد اﺴﺘﻼﻤﻪ طﻠب ﺘﻨﻔﻴذ أي ﺘﺤوﻴل ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺼراﻓﺔ أو ﺸﺤن اوراق ﻨﻘدﻴﺔ
و/أو "ﻤﻌﺎدن ﺜﻤﻴﻨﺔ" اﻝﻰ اﺸﺨﺎص ﺜﺎﻝﺜﻴن ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن ﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤﺒﻠﻎ
اﻝﻤﺤول:
أ ( اﻝﺘﺄﻜ ـ ـ ـ ــد ﻤ ـ ـ ـ ــن اﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻼﻤﻪ اﻹﺸـ ـ ـ ـ ــﻌﺎر اﻝﻤﻨﺼ ـ ـ ـ ــوص ﻋﻠﻴ ـ ـ ـ ــﻪ ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨ ـ ـ ـ ــد )(٢
ﻤن اﻝﻤـﺎدة اﻝﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﺘطﺒﻴﻘﻲ ﻝﻘﺎﻨون ﺘﻨظﻴم ﻤﻬﻨﺔ اﻝﺼراﻓﺔ.
ب( اﻹﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻹﺸﻌﺎر اﻝﻤذﻜور ﻝﻤدة ﺨﻤس ﺴﻨوات.

-١ ٣ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼــرف إﻋــﻼم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ،ﻓــو اًر ،ﻋﻨــد ﺘﻠﻜــؤ ﻤؤﺴﺴــﺔ ﺼـراﻓﺔ ﻋــن إرﺴــﺎل اي
ﻤن اﻻﺸﻌﺎرﻴن اﻝﻤذﻜورﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (٢أﻋﻼﻩ.

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٩٢ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٨/٢٢ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٧٧
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ٢

 -١٤ﻴﺤظر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼرف:
 ﻓ ـ ـ ـ ــﺘﺢ اي ﺤﺴ ـ ـ ـ ــﺎب ﻻي ﻤؤﺴﺴ ـ ـ ـ ــﺔ ﺼـ ـ ـ ـ ـراﻓﺔ ﻗﺒ ـ ـ ـ ــل اﻻﺴﺘﺤﺼ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋﻠ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤواﻓﻘ ـ ـ ـ ــﺔ"وﺤدة اﻝﺘﺤﻘق" اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ١٠ادﻨﺎﻩ.
ـﺎء ﻝطﻠﺒﻬـ ـ ــﺎ ﻝﻐﺎﻴـ ـ ــﺎت
 ﻓـ ـ ــﺘﺢ ﺤﺴـ ـ ــﺎﺒﺎت ﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ــﺎت اﻝﺼ ـ ـ ـراﻓﺔ او ﺘﻨﻔﻴـ ـ ــذ ﺘﺤﺎوﻴـ ـ ــل ﺒﻨـ ـ ـ ًﻏﻴــر ﺘﻠــك اﻝﻤﺤــددة ﻓــﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻝﺘطﺒﻴﻘــﻲ ﻝﻘــﺎﻨون ﺘﻨظــﻴم ﻤﻬﻨــﺔ اﻝﺼـراﻓﺔ اﻝﺼــﺎدر ﻋــن
ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن.
 ان ﻴﻘﺒ ـ ـ ــل او ﻴﻘ ـ ـ ــوم ﺒﻌﻤﻠﻴ ـ ـ ــﺔ اﺴ ـ ـ ــﺘﺒدال ﻋﻤ ـ ـ ــﻼت ﻝﺼ ـ ـ ــﺎﻝﺢ اﻴ ـ ـ ــﺔ ﻤؤﺴﺴ ـ ـ ــﺔ ﺼـ ـ ـ ـراﻓﺔاﻻ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻻﺨﻴرة ﻋﻤﻴﻠﺔ ﻝدى اﻝﻤﺼرف اﻝﻤﻌﻨﻲ.

 -١ ٥ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﺼ ــرف ﻋﻨ ــد اﺼ ــدارﻩ دﻓﺘ ــر ﺸ ــﻴﻜﺎت ﻝﺼ ــﺎﻝﺢ اي ﻤؤﺴﺴ ــﺔ ﺼـ ـراﻓﺔ ان ُﻴﻀ ــﻤن
اﻝﺸﻜﺎت ﻜﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة "ﻻ ﻴدﻓﻊ اﻻ ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴد اﻻول".

اﻝﻤﺎدة  :٨ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف ،ﻜل ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨﺼﻬﺎ:
أ( أن ﺘﺄﺨــذ ،ﺒﺸــﻜل ﺨــﺎص ،وﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل اﻝﺒﻴــﺎن ﻻ اﻝﺤﺼــر ،ﺒﺎﻝﻤؤﺸ ـرات اﻵﺘﻴــﺔ ﻜدﻻﻝــﺔ
ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال أو ﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب:
ﻜﻤﻴــﺎت ﻜﺒﻴ ـرة ﻤــن اﻝﻘطــﻊ اﻝﻨﻘدﻴــﺔ اﻝﺼــﻐﻴرة ﻤﻘﺎﺒــل ﻗطــﻊ أﻜﺒــر ﻤــن ﻨﻔــس
 -١ﻤﺒﺎدﻝــﺔ ّ
اﻝﻌﻤﻠﺔ أو ﻤن ﻋﻤﻼت أﺨرى.
اﻝﻤﺘﻜررة ،اﻨطﻼﻗﺎً ﻤن ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻨﻘدﻴﺔ.
 -٢ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﻘطﻊ ) (Cambioاﻝﻜﺒﻴرة أو
ّ
 -٣ﺤرﻜﺔ ﺤﺴﺎب اﻝﻌﻤﻴل ﻜﺈﻴداع ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻜﺒﻴرة أو إﻴداﻋﺎت ﻤﺘﻜررة ﻝﻤﺒـﺎﻝﻎ ﻏﻴـر ﻤﺒـررة
ﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﻨﺸﺎطﺎﺘﻪ اﻝظﺎﻫرة.
 -٤ﺘﺸﻐﻴل ﺤﺴـﺎب ﺒﺼـورة أﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻝﺘﺤوﻴـل ﻤﺒـﺎﻝﻎ ﻜﺒﻴـرة إﻝـﻰ ﺒﻠـدان أﺠﻨﺒﻴـﺔ أو ﻝﺘﻠﻘـﻲ
ﺘﺤــوﻴﻼت ﻜﺒﻴ ـرة ﻤﻨﻬــﺎ  ،ﻓــﻲ ﺤــﻴن ﻴظﻬــر أن ﻨﺸــﺎط اﻝﻌﻤﻴــل ﻻ ﻴﺒـ ّـرر ﻤﺜــل ﻫــذﻩ
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت.
 -٥اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻜﺒﻴ ـرة أو اﻝﻤﺘﻜــررة اﻝﻤﺘﺼــﻠﺔ ﺒﻨﺸــﺎط ﻋﻤﻴــل ﺨــﺎرﺠﻲ )أوف  -ﺸــور(
واﻝﺘﻲ ﻴﺘﺒﻴن أﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺤﺠم ﻨﺸﺎط اﻝﻌﻤﻴل.
 -٦إﺴﺘﺒدال ﻜﻤﻴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ ﺒطﻠﺒﺎت ﺘﺤﺎوﻴل إﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ أو ﺸﻴﻜﺎت ﻤﺼرﻓﻴﺔ.
 -٧ﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ ﻨﻤـط ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻹﻴـداع ﻝـدى ﻋﻤﻴـل ﻤﻌﻔـﻰ ﻤـن ﺘﻌﺒﺌـﺔ إﺴـﺘﻤﺎرة اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت
اﻝﻨﻘدﻴﺔ ).(Cash Transaction Slip) (CTS
 -٨ﻗﻴــﺎم اﻝﻌﻤﻴــل ﺒﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻨﻘدﻴــﺔ ﻜﺒﻴ ـرة ﻤــن اﻴــداﻋﺎت وﺴــﺤوﺒﺎت دون وﺠــود ﺘﻌرﻴــف
ﺸﺨﺼﻲ ٍ
ﻜﺎف.

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٢

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ٣

 -٩ﺼ ـ ـ ـ ــرف أو ﺘﻠﻘ ـ ـ ـ ــﻲ ﺸ ـ ـ ـ ــﻴﻜﺎت ﺘُ ـ ـ ـ ــدﻓﻊ ﻝﺤﺎﻤﻠ ـ ـ ـ ــﻪ ﻤﺼ ـ ـ ـ ــدرة ﻓ ـ ـ ـ ــﻲ ﺒﻠ ـ ـ ـ ــد أﺠﻨﺒ ـ ـ ـ ــﻲ
أو ﻤﺴـ ـ ـ ــﺤوﺒﺔ ﻷﻤـ ـ ـ ــر ﺸـ ـ ـ ــﺨص وﻤظﻬ ـ ـ ـ ـرة ﻤـ ـ ـ ــن أﺸـ ـ ـ ــﺨﺎص ﺴـ ـ ـ ــﺎﺒﻘﻴن ﻝﻠﻤـ ـ ـ ــودع
أو ﺸ ـ ـ ــﻴﻜﺎت ﺒﻤﺒ ـ ـ ــﺎﻝﻎ ﻤﺘﻨوﻋ ـ ـ ــﺔ ﻗ ـ ـ ــد ﺘﻜ ـ ـ ــون ﻏﻴ ـ ـ ــر ﻤرﺘﺒط ـ ـ ــﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴ ـ ـ ــﺎت ﺘﺠﺎرﻴ ـ ـ ــﺔ
أو زﻋم ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺘﺄﺘﻴﺔ ﻤن اﻝﻤﻘﺎﻤرة.
 -١٠ﺤﺼ ـ ــول إﻴ ـ ــداﻋﺎت ﻨﻘدﻴ ـ ــﺔ و/أو ﺘﺤﺎوﻴ ـ ــل ﻤﺼ ـ ــرﻓﻴﺔ ﻴﻌﻘﺒﻬ ـ ــﺎ ﺴ ـ ــﺤوﺒﺎت ﻤﺒﺎﺸـ ـ ـرة
وﻤﺘﻌددة.
 -١١وﺠود ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻋدﻴدة ﻷﺤد اﻝﻌﻤـﻼء ﻻ ﺘﺒررﻫـﺎ طﺒﻴﻌـﺔ ﻋﻤﻠـﻪ أو إﺠـراء ﺘﺤـوﻴﻼت
ﻨﻘدﻴﺔ ﻜﺜﻴرة ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴن وﻋﺒر ﻫذﻩ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت.
 -١٢ﺤﺼـول إﻴــداﻋﺎت ﻨﻘدﻴـﺔ و/أو ﺘﺤﺎوﻴــل ﻤﺼــرﻓﻴﺔ ﻓـﻲ وﻗــت ﻻ ﻴﻨـﺘﺞ ﻨﺸــﺎط اﻝﻌﻤﻴــل
ﻫذا اﻝﺤﺠم ﻤن اﻷﻤوال.
 -١٣إﻴداع ﺸﻴﻜﺎت ﻤﺼرﻓﻴﺔ/ﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺒﺈﺴـم ﺸـرﻜﺔ/ﻤؤﺴﺴـﺔ ﻻ ﺘﺒـرر طﺒﻴﻌـﺔ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ذﻝك.
 -١٤ﺤﺼول ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻨﻘدﻴﺔ و/أو ﺘﺤوﻴﻼت ﻤﺼرﻓﻴﺔ ﺘﺒدو ﻏﻴر ﻋﺎدﻴـﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ ﻝﻤوﻗـﻊ
اﻝﻔرع.
 -١٥اﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻝﻤﺼـ ــرﻓﻴﺔ اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻨﻔـ ــذ اﻝﻜﺘروﻨﻴ ـ ـﺎً ) (E-Bankingواﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺒـ ــدو ﻏﻴـ ــر
إﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ.
 -١١٦ﺤﺼـ ــول ﺘﺤﺎوﻴـ ــل ﺒـ ــﻴن ﺤﺴـ ــﺎﺒﺎت ﻤؤﺴﺴـ ــﺔ ﺼ ـ ـراﻓﺔ وﺤﺴـ ــﺎﺒﺎت أﺨـ ــرى ﻻﺴـ ــﻴﻤﺎ
ﺘﻠــك اﻝﻌﺎﺌــدة ﻻﺤــد اﺼــﺤﺎﺒﻬﺎ او ﺸــرﻜﺎﺌﻬﺎ او ﻤﺴــﺎﻫﻤﻴﻬﺎ او ﻤــدراﺌﻬﺎ او ﻤﻔوﻀــﻲ
اﻝﺘوﻗﻴ ــﻊ ﻋﻨﻬ ــﺎ او اﻓـ ـراد ﻋ ــﺎﺌﻠﺘﻬم )زوج واﺼ ــول وﻓ ــروع( ﺨﺼوﺼـ ـﺎً اذا اﺴ ــﺘﺘﺒﻊ
ذﻝك ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﺴﺤب.
 -٢١٧ﺤﺼول اﻴداع ﻨﻘدي ﻨﺎﺘﺞ ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺒﻴﻊ ﻋﻘﺎر ﻴﻌﻘﺒﻪ ﺴﺤب اﻝﻤﺒﻠـﻎ او ﺘﺤوﻴﻠـﻪ
اﻝــﻰ اﻝﺸــﺎري او اﻝــﻰ اي ﺸــﺨص ﻴﻌﻴﻨــﻪ ﻫــذا اﻻﺨﻴــر وذﻝــك ﺒﺤﺠــﺔ اﻝﻐــﺎء ﻋﻤﻠﻴــﺔ
اﻝﺒﻴﻊ.
ب( ٣أن ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺤدات واﻷﻗﺴﺎم اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺎدة  ١١ﻤن ﻫذا اﻝﻨظـﺎم،
اﻝﺤﺴـ ــﺎﺒﺎت اﻝﻤﻔﺘوﺤـ ــﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﺠـ ــري ﻝـ ــدﻴﻬﺎ ،ﺒواﺴـ ــطﺔ ﺒ ـ ـراﻤﺞ ﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴـ ــﺔ
ﻤﺘﺨﺼﺼ ــﺔ ﺘﺘـ ــﻴﺢ ﻤراﻗﺒـ ــﺔ اﻝﺤﺴـ ــﺎﺒﺎت واﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت ،اﻝﺘـ ــﻲ ﺘﻨطﺒـ ــق ﻋﻠﻴﻬـ ــﺎ اﻝﻤؤﺸ ـ ـرات
ﻜﺘﻠــك اﻝﻤــذﻜورة أﻋــﻼﻩ ،ﺒﺎﻻﺴــﺘﻨﺎد اﻝــﻰ ﻨﻤــط اﻝﻌﻤﻴــل )Profiling

(Customer

وان ﺘﺴﺘﺨﻠص ﺘﻘﺎرﻴر دورﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ )ﻴوﻤﻴﺔ ،أﺴﺒوﻋﻴﺔ ،ﺸﻬرﻴﺔ ،ﺴﻨوﻴﺔ(.

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٢
 -٢أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٩٤٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/١٢/٢٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥١٣
 -٣أدﺧـ ـ ــﻞ آﺧـ ـ ــﺮ ﺗﻌـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠىـ ـ ــﻰ ﻫـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ـ ــﺐ اﳌـ ـ ــﺎدة اﻟﺴـ ـ ــﺎﺑﻌﺔ ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ـ ــﻴﻂ رﻗـ ـ ــﻢ  ١٣٠٩٣ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٩/٨/٧
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ٤

ج( أن ﺘﺘﺨـ ـ ـ ـ ــذ ﺘـ ـ ـ ـ ــداﺒﻴر ﻜﺎﻓﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻝﻤﻨـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺴـ ـ ـ ـ ــوء اﺴـ ـ ـ ـ ــﺘﻐﻼل اﻝﺘطـ ـ ـ ـ ــورات اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻓﻲ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال أو ﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب.
اﻝﻤﺎدة :٩

ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﺎرف إﺘﺨﺎذ ﺨطوات ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺨﺎطر ﺘﺒﻴﻴض اﻻﻤـوال وﺘﻤوﻴـل اﻹرﻫـﺎب
١

ﻝدﻴﻬﺎ وﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﻓﻬﻤﻬﺎ ،وﺘطﺒﻴق اﻹﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﻨﺎد اﻝﻰ ﻓﻬم ﻫذﻩ اﻝﻤﺨﺎطر :
أوﻻً :إﻋﺘﻤــﺎد ﻤﻘﺎرﺒــﺔ ﻤﺒﻨﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺨــﺎطر ) (Risk Based Approachﻝﺘﺼــﻨﻴف
اﻝﻌﻤﻼء واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت وﻓق درﺠﺎت اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
ﻤﺨﺎطر ﻤﺤدودة ) (Low Riskوﻤﺨﺎطر ﻤﺘوﺴـطﺔ ) (Medium Riskوﻤﺨـﺎطر
ﻋﺎﻝﻴﺔ ).(High Risk
ﺘؤﺨذ ﺒﺎﻹﻋﺘﺒﺎر ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝذﻜر ﻻ اﻝﺤﺼر ،اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 -١ﻤﺨﺎطر اﻝﻌﻤﻴل ):(Customer Risk
أ  (٢اﻝﻌﻤﻼء ذوو اﻝﻤﻬن اﻝﻤﻌﺘﻤـدة اﺴﺎﺴـﺎً ﻋﻠـﻰ اﻻﻤـوال اﻝﻨﻘدﻴـﺔ )اﻝﺼـراﻓﺔ،
ﺘﺠﺎرة اﻝذﻫب واﻻﺤﺠﺎر اﻝﺜﻤﻴﻨﺔ ،اﻝﻤطﺎﻋم واﻝﻤﻼﻫﻲ اﻝﻠﻴﻠﻴﺔ ،اﻝﺸرﻜﺎت
اﻝﻌﻘﺎرﻴــﺔ ،ﺘﺠ ــﺎرة اﻝﺴ ــﻴﺎرات ،ﻜوﻨﺘـ ـوارات اﻝﺘﺴ ــﻠﻴف  ،اﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت ﻏﻴ ــر
اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺎﻝﺘﺤﺎوﻴل اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺒﺎﻝوﺴﺎﺌل اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ.(...
ب( ٣اﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌرﻀون ﺴﻴﺎﺴﻴﺎً ) Politically Exposed Persons
 (- PEPsوﻓق ﺘﻌرﻴف ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺎﻝﻲ.
ج( ﺸرﻜﺎت " اﻷوف  -ﺸور " ).(Offshore
د( اﻝﺸـ ـ ــرﻜﺎت اﻝﻤوﺠـ ـ ــودة ﻓـ ـ ــﻲ ﺒﻠـ ـ ــدان ﻤﻌروﻓـ ـ ــﺔ ﺒﺄﻨﻬـ ـ ــﺎ ﺠﻨـ ـ ــﺎت ﻀ ـ ـ ـرﻴﺒﻴﺔ
).(Tax Heaven
ﻫـ( اﻝﻌﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼء اﻝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذﻴن ﻻ ﻴﺘﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻤﻠون وﺠﺎﻫﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎً
) (Non Face-to-Face Customersﻤﻊ اﻝﻤﺼرف.
و( اﻝﻌﻤﻼء اﻝذﻴن ﻴﺘﻌﺎﻤﻠون ﻓﻘط ﻤن ﺨﻼل وﺴطﺎء ).(Intermediaries
ز( اﻝﻌﻤــﻼء اﻝــذﻴن ﻴﺘﻌــﺎﻤﻠون وﻓــق ﺼــﻴﻐﺔ اﻝﻌﻘــود اﻹﺌﺘﻤﺎﻨﻴــﺔ )(Fiduciary
أو ﻋن طرﻴق اﻝﺘراﺴت ).(Trust
ح( اﻝﺸــرﻜﺎت ذات اﻝ ـرأس اﻝﻤــﺎل اﻝﻤﻜــون ﻜﻠﻴ ـﺎً أو ﺠزﺌﻴ ـﺎً ﻤــن أﺴــﻬم ﻝﺤﺎﻤﻠــﻪ
).(Bearer Shares

 -١ﻋﺪل ﻣﻄﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
 -٢ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٢٥٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٥/٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٢١
 -٣أدﺧ ـ ـ ــﻞ آﺧ ـ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠى ـ ـ ــﻰ ﻫ ـ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟ ـ ـ ــﺐ اﳌ ـ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨ ـ ـ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ـ ــﻢ  ١٣٠٩٣ﺗ ـ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٩/٨/٧
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ٥

ط( اﻝﻌﻤ ـ ــﻼء ﻤ ـ ــن رﻋﺎﻴ ـ ــﺎ دول أو ﻤﻘﻴﻤ ـ ــﻴن ﻓ ـ ــﻲ دول ﻻ ﺘطﺒ ـ ــق ﺘوﺼ ـ ــﻴﺎت
ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺎﻝﻲ أو ﺘطﺒﻘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴر ٍ
ﻜﺎف.
ي (١اﻝﺠﻤﻌﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘوﺨﻰ اﻝرﺒﺢ ،ﺴﻴﻤﺎ ﺘﻠك اﻝﻤﻨﺸﺄة ﺤدﻴﺜﺎً واﻝﺘـﻲ ﻝـﻴس
ﻝدﻴﻬﺎ ﺒراﻤﺞ وﻤﺼﺎدر ﺘﻤوﻴل واﻀﺤﺔ.
 -٢ﻤﺨﺎطر اﻝﺒﻠد ):(Country Risk
أ(

ﺼـراﻤﺔ اﻝﻘـواﻨﻴن اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺘﺒﻴــﻴض اﻷﻤـوال وﺘﻤوﻴ ـل اﻹرﻫــﺎب
وﻓﻌﺎﻝﻴـﺔ اﻷﺠﻬزة اﻝرﻗﺎﺒﻴـﺔ واﻝﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ اﻝﻤوﻝﺠـﺔ ﺒﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ.

ب( وﺠود ﺴرﻴﺔ ﻤﺼرﻓﻴﺔ.
ج( وﻀﻊ اﻝﺒﻠد ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص اﻝﻔﺴﺎد واﻝﺠرﻴﻤﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ.
 -٣ﻤﺨﺎطر اﻝﺨدﻤﺎت ):(Service Risk
أ( إدارة اﻝﻤﺤﺎﻓظ اﻝﺨﺎﺼﺔ ).(Private Banking
ب( ﺤﺴـ ـ ــﺎﺒﺎت اﻝـ ـ ــدﻓﻊ )Accounts

Through

:(Payable

وﻫـ ـ ـ ـ ــﻲ ﺤﺴـ ـ ـ ـ ــﺎﺒﺎت ﺘﻔﺘﺤﻬـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـ ــﺎرف أو اﻝﻤؤﺴﺴـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
ﻝدى ﻤﺼﺎرف أﺨرى وﺘﻀﻌﻬﺎ ﺒﺘﺼرف ﻋﻤﻼﺌﻬﺎ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸرةً أو

ﻤن ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﺘﻔرﻋﺔ.

ج( اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺼرﻓﻲ اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ).(Electronic Banking

ﺜﺎﻨﻴﺎً  :٢وﻀ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ ﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداﺒﻴر ٕواﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراءات ﻝﻠﻤراﻗﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺘرﺘﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎطر
) (Risk Based Controlواﻋﺘﻤــﺎد ،ﻜﺤــد أدﻨــﻰ ،ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺨــص اﻝﻌﻤــﻼء
واﺼﺤﺎب اﻝﺤق اﻻﻗﺘﺼﺎدي ) (Beneficial Ownersواﻷﺸﺨﺎص اﻝﻤﻌرﻀﻴن
ﺴﻴﺎﺴـ ــﻴﺎً ) (PEP’sوﻓ ـ ــق ﺘﻌرﻴـ ــف ﻤﺠﻤوﻋ ـ ــﺔ اﻝﻌﻤـ ــل اﻝﻤ ـ ــﺎﻝﻲ وأﻓ ـ ـراد ﻋ ـ ــﺎﺌﻼﺘﻬم
واﻷﺸــﺨﺎص اﻝﻤـرﺘﺒطﻴن ﺒﻌﻼﻗــﺔ وﺜﻴﻘــﺔ ﺒﻬــم واﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻤﺼﻨﻔــﺔ ﺒدرﺠــﺔ "ﻤﺨــﺎطر
ﻋﺎﻝﻴﺔ" ) (High Riskوﻓﻘﺎً ﻝﺘﺼـﻨﻴف اﻝﻤﺨـﺎطر ) ،(Risk Scoringاﻝﺘـداﺒﻴر و
اﻝﻤﻌززة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻹدارة اﻝﻤﺨﺎطر وﺨﻔﻀﻬﺎ:
اﻹﺠراءات
ّ
 -١اﻝﺘﺸدد ﻓﻲ اﻝﻤراﻗﺒﺔ ٕواﻋطﺎﺌﻬﺎ أوﻝوﻴﺔ واﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة اﻝﻤﻌـززة ﻝﻌﻼﻗـﺔ
اﻝﻌﻤل.
 -٢اﻻﺴﺘﺤﺼ ــﺎل ﻋﻠ ــﻰ ﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت أﻜﺜ ــر ﺘﻔﺼ ــﻴﻼً ﻋ ــن اﻝﻌﻤ ــﻼء واﺼ ــﺤﺎب اﻝﺤ ــق
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي )(Increased KYC Levels) (Beneficial Owners
ﺴﻴﻤﺎ ﺘﺤدﻴد ﻤﺼدر ﺜروﺘﻬم.

 -١أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٢٥٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٥/٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٢١
 -٢أدﺧ ـ ــﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠى ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬا اﳌﻘﻄ ـ ــﻊ ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻟﺴ ـ ــﺎﺑﻌﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٣٣٨٨ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠٢١/١٢/٢٣
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١
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ﺜﺎﻝﺜﺎً:

 -٣اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴـﺎ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤـل أو اﺴـﺘﻤرار اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ اﻝﻌﻤـﻼء
وﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ درﺠﺔ اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺤددة.
 -٤إﺠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء ﻤراﺠﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ دورﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻝﻠﻌﻼﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻝﻌﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻼء
).(Periodic review of relationship
 -٥إﺠـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء ﻤﻘﺎرﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻤرة ﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻊ اﻝﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻨﻴف اﻝﻤﺸ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺒﻪ اﻝﻤﻌﺘﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
).(Peer Comparison
 -٦وﻀ ـ ــﻊ ﻨظ ـ ــﺎم ﻤﻨﺎﺴ ـ ــب ﻝﺘﺤدﻴ ـ ــد ﻤ ـ ــﺎ إذا ﻜ ـ ــﺎن "اﻝﻌﻤﻴ ـ ــل" أو "ﺼ ـ ــﺎﺤب اﻝﺤ ـ ــق
اﻻﻗﺘﺼﺎدي" ) (Beneficial Ownerﺸﺨﺼﺎً ﻤﻌرﻀﺎً ﺴﻴﺎﺴﻴﺎً ).(PEP’s
اﻷﺨــذ ﺒﻌــﻴن اﻹﻋﺘﺒــﺎر اﻝﻔﺘـرة اﻝزﻤﻨﻴــﺔ ﻝﻨﺸــوء اﻝﻌﻼﻗــﺔ ﻤــﻊ اﻝﻌﻤﻴــل وﺤﺴــن اﻝﺘﻌﺎﻤــل

ﻤﻌﻪ.
راﺒﻌﺎً :اﻹﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺒراﻤﺞ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﺠراء اﻝرﻗﺎﺒﺔ اﻝﻼزﻤﺔ وﻓق اﻝﺘﺼﻨﻴف
اﻝﻤﻌﺘﻤد.
ﺨﺎﻤﺴﺎً :١إﻋﺘﻤﺎد ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﻤـن ﻗﺒـل اﻹدارة اﻝﻌﻠﻴـﺎ ،ﺘﺴـﺘﻨد إﻝـﻰ اﻝﻤوﺠﺒـﺎت اﻝﻤﻨﺼـوص
ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذﻩ اﻝﻤــﺎدة ،ﻝﺘﺼــﻨﻴف اﻝﻤﺨــﺎطر وﺘﺤدﻴــد إﺠ ـراءات اﻝﻀــﺒط اﻝﻤطﻠــوب
ﺘﻨﻔﻴذﻫﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن.
ﺴﺎدﺴﺎً :٢ﺘوﺜﻴق ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر وﺘﺤدﻴﺜـﻪ ﻋﻨـد اﻝﻠـزوم وﺤﻔظـﻪ ﻝﺘزوﻴـد اﻝﺠﻬـﺎت اﻝرﻗﺎﺒﻴـﺔ
ﺒﻪ ﻋﻨد اﻝﻀرورة.
اﻝﻤﺎدة  ٩ﻤﻜرر:٣أوﻻً :ﻴـ ــﺘم ﺘﺤدﻴ ـ ـد "ﺼـ ــﺎﺤب اﻝﺤـ ــق اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدي" ﺒﺎﻝﻨﺴـ ــﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤـ ــﻼء ﻤـ ــن اﻻﺸـ ــﺨﺎص
اﻝﻤﻌﻨـ ـ ــوﻴﻴن واﺘﺨـ ـ ــﺎذ اﻻﺠ ـ ـ ـراءات اﻝﻼزﻤـ ـ ــﺔ ﻝﻤﻌرﻓـ ـ ــﺔ ﻫوﻴـ ـ ــﺔ ﻫـ ـ ــؤﻻء اﻻﺸـ ـ ــﺨﺎص
وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ:
 -١ﺘﺤدﻴد ﻫوﻴﺔ ﻜل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ ﻴﻤﻠك ،ﺒﺼورة ﻤﺒﺎﺸـرة أو ﻏﻴـر ﻤﺒﺎﺸـرة ،ﻤـﺎ
ﻴوازي أو ﻴزﻴد ﻋن  %٢٠ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻓﻲ رأﺴﻤﺎل اﻝﺸﺨص اﻝﻤﻌﻨوي.
 -٢ﻓ ــﻲ ﺤ ــﺎل وﺠ ــود ﺸ ــك ﺒﻤ ــﺎ اذا ﻜ ــﺎن اﻝﺸ ــﺨص أو اﻻﺸ ــﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴ ــﻴن،
اﻝﻤﺤ ــددﻴن وﻓﻘـ ـﺎً ﻝﻠﺒﻨ ــد ) (١ﻤ ــن اﻝﻤﻘط ــﻊ "أوﻻً" ﻫ ــذا ،ﻫ ــم "اﺼ ــﺤﺎب اﻝﺤ ــق
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي" أو ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻋــدم وﺠــود أي ﺸــﺨص طﺒﻴﻌــﻲ ﻴﻤﻠــك ﻤــﺎ ﻴ ـوازي
أو ﻴزﻴد ﻋن  %٢٠ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻓﻲ أرﺴـﻤﺎل اﻝﻌﻤﻴـل ،ﻴﺘوﺠـب ﻋﻨـدﻫﺎ ﺘﺤدﻴـد
ﻫوﻴـ ــﺔ اﻻﺸـ ــﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴـ ــﻴن اﻝـ ــذﻴن ﻴﻤﺎرﺴـ ــون اﻝﺴـ ــﻴطرة ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﺸـ ــﺨص
اﻝﻤﻌﻨ ــوي ﻤ ــن ﺨ ــﻼل وﺴ ــﺎﺌل اﺨ ــرى )ﻜ ــﺄن ﻴﻤﻠ ــك اﻜﺜرﻴ ــﺔ ﺤﻘ ــوق اﻝﺘﺼ ــوﻴت

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
 -٢أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
 -٣أﺿﻴﻔﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٨٢٦ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٨/٦/١٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٩٨
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او ﺤﻘــوق ﺘﻌﻴــﻴن أو اﻗﺎﻝ ــﺔ اﻏﻠﺒﻴــﺔ اﻝﻬﻴﺌــﺔ اﻻدارﻴ ــﺔ أو اﻝرﻗﺎﺒﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺸ ــﺨص
ﺘﺎﺒﻊ .(...
 -٣ﻓــﻲ ﺤــﺎل ﻋــدم ﺘﺒﻴــﺎن أي ﺸــﺨص طﺒﻴﻌــﻲ ،ﻜﻤــﺎ ﻫــو ﻤﺤــدد ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــدﻴن )(١
و) (٢ﻤ ــن اﻝﻤﻘط ــﻊ "أوﻻً" ﻫ ــذا ،ﻴﺘوﺠ ــب ﻋﻨ ــدﻫﺎ اﺘﺨ ــﺎذ اﻻﺠـ ـراءات اﻝﻼزﻤ ــﺔ
ﻝﺘﺤدﻴد وﺘﺒﻴﺎن ﻫوﻴﺔ اﻻﺸﺨﺎص اﻝذﻴن ﻴﺸﻐﻠون ﻤﻨﺎﺼب ﻓﻲ اﻻدارة اﻝﻌﻠﻴﺎ.
ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﻴﺘم ﺘﺤدﻴد "اﺼﺤﺎب اﻝﺤق اﻻﻗﺘﺼﺎدي" ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﻌﻤﻼء ﻤـن ﻓﺌـﺔ اﻝﺒﻨـﻰ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ
) (Legal Arrangementsواﺘﺨــﺎذ اﻻﺠـراءات اﻝﻼزﻤــﺔ ﻝﻤﻌرﻓــﺔ ﻫوﻴــﺔ ﻫــؤﻻء
اﻻﺸﺨﺎص وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻜل اﻝﺘﺎﻝﻲ:
 -١ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص اﻝـ ) (Trustﻴﺘوﺠب ﺘﺤدﻴد ﻫوﻴﺔ ﻜل ﻤن:
 اﻝﻤوﺼﻲ )(Settlor اﻝوﺼﻲ )(Trustee اﻤﻴن اﻝﺤﻤﺎﻴﺔ )(Protector اﻝﻤﺴـ ــﺘﻔﻴد ) ،(Beneficiaryوﻓـ ــﻲ ﺤـ ــﺎل ﻋـ ــدم ﺘﺤدﻴـ ــد أو ﺘﺒﻴـ ــﺎن ﻫوﻴﺘـ ــﻪ،ﻓﺌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻻﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺨﺎص اﻝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذﻴن ﺘﺄﺴﺴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت اﻝﺒﻨﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
) (Legal Arrangementﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻬم.
 ﻜل ﺸﺨص طﺒﻴﻌﻲ آﺨر ﻴﻤﺎرس ﺤق اﻝﺴﻴطرة اﻝﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝ ـ )(Trustﻤن ﺨﻼل ﺘﻤﻠك ﻤﺒﺎﺸر أو ﻏﻴر ﻤﺒﺎﺸر أو ﻤن ﺨﻼل وﺴﺎﺌل اﺨرى.
ﻴﻌﺘﻤـ ــد ﻝﺘﺤدﻴـ ــد ﻤـ ــﺎ ورد ﻓـ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ــد ) (١ﻫـ ــذا اﻝﺘﻌـ ــﺎرﻴف اﻝ ـ ـواردة ﻓـ ــﻲ ﻗﺎﺌﻤـ ــﺔ
اﻝﻤﺼـطﻠﺤﺎت اﻝﻤرﻓﻘــﺔ ﺒﺎﻝﺘوﺼــﻴﺎت اﻻرﺒﻌــﻴن اﻝﺼـﺎدرة ﻋــن "ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻌﻤــل
اﻝﻤﺎﻝﻲ".
 -٢ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص اﻨواع اﺨرى ﻤن اﻝﺒﻨﻰ اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴـﺔ )(Legal Arrangements
ﺒﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺒﻨــﻰ ﺸــﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝ ـ ) ،(Trustﻴﺘوﺠــب ﺘﺤدﻴــد ﻫوﻴــﺔ اﻻﺸــﺨﺎص اﻝــذﻴن
ﻴﺸﻐﻠون ﻤواﻗﻊ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺘﻠك اﻝﻤﺤددة ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (١ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻨﻴﺎً" ﻫذا.

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ٨

اﻝﻘﺴم اﻝراﺒﻊ:

اﻝﻠﺠﺎن واﻝوﺤدات اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال وﺘﻤوﻴل
اﻹرﻫﺎب وﻤﻬﺎﻤﻬﺎ

اﻝﻤﺎدة  :١١٠ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼرف ﻋﺎﻤل ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن:
 -٢ ١إﻨﺸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء "ﻝﺠﻨـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺘﺒﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻴض اﻻﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال وﺘﻤوﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اﻻرﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب"
ﻤـن ﺒـﻴن اﻋﻀـﺎء ﻤﺠﻠـس اﻻدارة ) (AML/CFT Board Committeeوﺒﺤﻴـث
ﻻ ﻴﻘل ﻋدد اﻻﻋﻀﺎء ﻋن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻴﺘم :
 ﺘﻌﻴــﻴن رﺌــﻴس ﻝﻬــذﻩ اﻝﻠﺠﻨــﺔ ﻤــن ﺒــﻴن ﻫــؤﻻء اﻻﻋﻀــﺎء وان ﻴﻜــون ﻤﺴــﺘﻘﻼً وﻴﺘﻤﺘّــﻊﺒﺎﻝﺨﺒرات اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ.
 ﺘﺤدﻴد ﺘﻌوﻴﻀﺎت رﺌﻴس واﻋﻀﺎء ﻫذﻩ اﻝﻠﺠﻨﺔ.ﺒﺎﺴ ـ ــﺘﺜﻨﺎء اﻝـ ـ ـرﺌﻴس ،ﻴﻤﻜ ـ ــن ﻻي ﻋﻀ ـ ــو ﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذﻩ اﻝﻠﺠﻨ ـ ــﺔ اﻹﺸ ـ ــﺘراك ﻓ ـ ــﻲ اﻝوﻗ ـ ــت
ﻋﻴﻨ ـ ـ ـ ـ ــﻪ ﻓ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻋﻀ ـ ـ ـ ـ ــوﻴﺔ اي ﻤ ـ ـ ـ ـ ــن "ﻝﺠﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘ ـ ـ ـ ـ ــدﻗﻴق" أو "ﻝﺠﻨ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺨ ـ ـ ـ ـ ــﺎطر"
او "ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺘﻌوﻴﻀﺎت").(Cross Membership
ﻻ ﻴﻤﻜـ ـ ـ ـ ــن ﻝ ـ ـ ـ ـ ـرﺌﻴس "ﻝﺠﻨـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺘﺒﻴـ ـ ـ ـ ــﻴض اﻻﻤ ـ ـ ـ ـ ـوال وﺘﻤوﻴـ ـ ـ ـ ــل اﻻرﻫـ ـ ـ ـ ــﺎب"
) (AML/CFT Board Committeeﺘﻔوﻴض ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ اﻝﻰ أي ﺸﺨص آﺨر.
 -٣٢إﻨﺸــﺎء ،ﻀــﻤن اﻻدارة اﻝﻤرﻜزﻴــﺔ ﻝﻠﻤﺼــرف ،وﺤــدة اﻝﺘﺤﻘــق ﻤــن ﺘطﺒﻴــق اﻹﺠ ـراءات
واﻝﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـواﻨﻴن واﻻﻨظﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤرﻋﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﺘﺒﻴـ ـ ـ ـ ـ ــﻴض اﻷﻤ ـ ـ ـ ـ ـ ـوال
وﺘﻤوﻴــل اﻹرﻫــﺎب ) (AML/CFT Compliance Unitوﺘﺴــﻤﻰ ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺒﻌــد
"وﺤ ـ ــدة اﻝﺘﺤﻘ ـ ــق" ﻋﻠ ـ ــﻰ أن ﻴﻤﺘﻠ ـ ــك اﻝﻤﺴ ـ ــؤول ﻋﻨﻬ ـ ــﺎ ﺨﺒـ ـ ـرات ﻜﺎﻓﻴ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻤﺠ ـ ــﺎل
ﻤﻜﺎﻓﺤ ـ ــﺔ ﺘﺒﻴ ـ ــﻴض اﻻﻤـ ـ ـوال أو ان ﻴﻜـ ـ ــون ﻝدﻴ ـ ــﻪ ﺸ ـ ــﻬﺎدات ﻤﺘﺨﺼﺼ ـ ــﺔ ﻜﺸـ ـ ــﻬﺎدة
اﻝـ ـ  CAMS-Certified Anti-money Laundering Specialistاو
ﻏﻴرﻫﺎ وان ﻴﺘﻤﺘﻊ اﻝﻌﺎﻤﻠون ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤؤﻫﻼت اﻝﻼزﻤـﺔ وأن ﺘﺘـوﻓر ﻝﻬـﺎ اﻝﻤـوارد اﻝﻜﺎﻓﻴـﺔ
ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﺎﻤﻬﺎ.

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٠٧٢٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١١/٥/٢١ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٢٦٢
 -٢ﻋ ـ ــﺪل ﻫ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٢٢٥٥ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٥/٤ﺗﻌﻤ ـ ــﻴﻢ وﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ ،(٤٢١
اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ«.
 -٣ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ٩

 -١ ٣ﺘﻌﻴ ــﻴن ﻤﺴ ــؤول ﻋ ــن ﻤراﻗﺒ ــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت )Officer

Branch

(AML/CFT

ﻓ ــﻲ ﻜ ــل ﻤ ــن ﻓ ــروع اﻝﻤﺼ ــرف ،ﻏﻴ ــر ﻤ ــدﻴر اﻝﻔ ــرع ،ذو رﺘﺒ ــﺔ ﻋﺎﻝﻴ ــﺔ وﻴﺘﻤﺘ ــﻊ ﺒﺨﺒـ ـرة
وﻜﻔــﺎءة ﻤﻬﻨﻴــﺔ وﻋﻠﻤﻴــﺔ ،ﺘﻜــون ﻤﻬﺎﻤــﻪ ﻤﺴ ــﺘﻘﻠﺔ وﺒﺤﻴــث ﻻ ﻴﻘــوم ﺒــﺄي ﻋﻤــل ﻴﺘﻌﻠ ــق
ﺒﺎﻝﺘﺴوﻴق و ﻴﺘﻠﻘﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﻪ اي ﻨوع ﻤن اﻝﺤواﻓز )ﻤﻜﺎﻓﺂت ،ﺘﻌوﻴﻀﺎت ،ﻤﻨﺢ.(... ،
ﻴﺘم ﺘﻘﻴـﻴم اداء اﻝﻤﺴـؤول ﻋـن ﻤراﻗﺒـﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻤﺒﺎﺸـرة ﻤـن ﻗﺒـل رﺌـﻴس وﺤـدة اﻝﺘﺤﻘـق
اﻝــذي ﻴﻘــوم ﺒــدورﻩ ﺒــﺎﺒﻼغ وﺤــدة اﻝﻤ ـوارد اﻝﺒﺸ ـرﻴﺔ و "ﻝﺠﻨــﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺘﺒﻴــﻴض اﻻﻤ ـوال
وﺘﻤوﻴل اﻻرﻫﺎب" ) (AML/CFT Board Committeeﻋن ﻫذا اﻝﺘﻘﻴﻴم.

٢

 -٣ ٤اﻨﺸ ـ ـ ــﺎء ﻀ ـ ـ ــﻤن "وﺤ ـ ـ ــدة اﻝﺘﺤﻘ ـ ـ ــق" ﻤﺼ ـ ـ ــﻠﺤﺘﻴن ،ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ اﻻﻗ ـ ـ ــل ،اﻻوﻝ ـ ـ ــﻰ ﺘﺸ ـ ـ ــرف
ﻋﻠــﻰ اﻝﻤرﻜــز اﻝرﺌﻴﺴــﻲ وﻓــروع ﺒﻴــروت واﻝﺜﺎﻨﻴــﺔ ﺘﺸــرف ﻋﻠــﻰ ﺴــﺎﺌر اﻝﻔــروع اﻻﺨــرى
ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن .ﺘﺸﻤل ﻤﻬﺎم ﻫﺎﺘﻴن اﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻴن اﻝﺘﺎﻜد ﻤن ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت
ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز واﻝﻔروع اﻝﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﺠﻬﺔ اﻝﺘزاﻤﻬﺎ ﺒﻘواﻋد ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻻﻤوال
وﺘﻤوﻴل اﻻرﻫﺎب.
ﻴﻤﻜــن ﻻي ﻤﺼــرف ،اذا ﺘﻌــذر ﻋﻠﻴــﻪ اﻨﺸــﺎء اﻝﻤﺼــﻠﺤﺘﻴن ﻤوﻀــوع ﻫــذا اﻝﺒﻨــد ،اﻝﺘﻘــدم
ﻤــن ﺤــﺎﻜم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ،ﻀــﻤن ﻤﻬﻠــﺔ ﺤــدﻫﺎ اﻻﻗﺼــﻰ  ،٢٠١٥/٣/٣١ﺒﺎﻗﺘ ارﺤــﺎت
ﺒدﻴﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺒﺎب ﻤﻌﻠﻠﺔ ﻴﻨظر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜـزي ﻻﺘﺨـﺎذ اﻝﻘـرار اﻝﻤﻨﺎﺴـب
ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.
اﻝﻤﺎدة  :١١ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠﺎن واﻝوﺤدات اﻹدارﻴﺔ اﻝﻤﻨﺸﺄة ﻝدى اﻝﻤﺼﺎرف ،ﻜل ﻓﻲ ﻤـﺎ ﻋﻨﺎﻫـﺎ ،وﻋﻠـﻰ ﺴـﺎﺌر
اﻝﻤﺴــؤوﻝﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴــﻴن ﻓــﻲ اﻝﻤﺼــرف إﺘﺒــﺎع اﻹﺠ ـراءات اﻵﻴﻠــﺔ ﻝﻤراﻗﺒــﺔ وﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎت
ﺘﺒﻴــﻴض اﻷﻤ ـوال وﺘﻤوﻴــل اﻹرﻫــﺎب وﻝﻠﺤــؤول دون ﺘﻨﻔﻴــذﻫﺎ .ﺘﺸــﻤل ﻫــذﻩ اﻹﺠ ـراءات ،ﻋﻠــﻰ
ﺴﺒﻴل اﻝذﻜر ﻻ اﻝﺤﺼر ،ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 -١ﻋ ـ ــﺪل ﻫ ـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻷوﱃ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١١٨٥٠ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ )٢٠١٤/٩/١١ﺗﻌﻤ ـ ــﻴﻢ وﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ ،(٣٧١
اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﻋﻠﻰ ان ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ  ٢٠١٥/٣/٣١ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«.
 -٢ﻋـ ــﺪﻟﺖ ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﻔﻘـ ــﺮة ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٢٥٥ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٥/٤ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٤٢١
اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ«.
 -٣أﺿـ ــﻴﻒ ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١١٨٥٠ﺗـ ــﺎرﻳﺦ )٢٠١٤/٩/١١ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ، (٣٧١
اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﻋﻠﻰ ان ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ  ٢٠١٥/٣/٣١ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«.
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ١٠

 -١١ﻓـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻤـ ـ ـ ـ ــﺎ ﺨـ ـ ـ ـ ــص "ﻝﺠﻨـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤ ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﺘﺒﻴـ ـ ـ ـ ــﻴض اﻻﻤ ـ ـ ـ ـ ـوال وﺘﻤوﻴـ ـ ـ ـ ــل اﻻرﻫـ ـ ـ ـ ــﺎب"
ـﺎدة ١٠
) (AML/CFT Board Committeeاﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (١ﻤـن اﻝﻤ ّ
أﻋﻼﻩ:
أ(

ﻤﺴﺎﻨدة ﻤﺠﻠس اﻻدارة ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ودورﻩ اﻻﺸراﻓﻲ ﻓﻲ اطـﺎر ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﺘﺒﻴــﻴض اﻻﻤـ ـوال وﺘﻤوﻴ ــل اﻻرﻫ ــﺎب وﻓﻬ ــم اﻝﻤﺨ ــﺎطر ذات اﻝﺼ ــﻠﺔ وﻤﺴ ــﺎﻋدﺘﻪ
ﻋﻠﻰ اﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص.

ب( ﻤراﺠﻌ ــﺔ اﻝﺘﻘ ــﺎرﻴر اﻝﻤﺤﺎﻝ ــﺔ إﻝﻴﻬ ــﺎ ﻤ ــن "وﺤ ــدة اﻝﺘﺤﻘ ــق" وﻤ ــن "وﺤ ــدة اﻝﺘ ــدﻗﻴق
اﻝــداﺨﻠﻲ" ﺒﺸــﺄن اﻹﺠ ـراءات اﻝﻤﺘﺒﻌــﺔ واﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻏﻴــر اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴــﺔ واﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت
اﻝﻤﺼ ـ ــﻨﻔﺔ ذات ﻤﺨ ـ ــﺎطر ﻋﺎﻝﻴ ـ ــﺔ وﻓ ـ ــق اﻝﻤﻘﺎرﺒ ـ ــﺔ اﻝﻤﺒﻨﻴ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻝﻤﺨ ـ ــﺎطر
)Approach

Based

 (Riskﻝﺠﻬ ــﺔ اﻹﻴ ــداﻋﺎت واﻝﺴ ــﺤوﺒﺎت اﻝﻨﻘدﻴ ــﺔ

واﻝﺘﺤﺎوﻴــل واﻹﻋﻔــﺎءات ﻤــن ﺘﻌﺒﺌــﺔ اﻝـ ـ CTSوارﺘﺒﺎطﻬــﺎ ﺒﻨﺸــﺎطﺎت اﻗﺘﺼــﺎدﻴﺔ،
واﺘﺨﺎذ اﻝﻘ اررات ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ.
 -٢ ٢ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص "وﺤدة اﻝﺘﺤﻘق":
أ  (٣وﻀﻊ ٕواﻋﺘﻤﺎد دﻝﻴل إﺠراءات ﻝﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم ﻗﺎﻨون ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال
وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب وأﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻨظﺎم وﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ
اﻝﻤﺎدة  ١٠اﻋﻼﻩ.
اﻝﺒﻨد ) (١ﻤن ّ
ب( وﻀــﻊ أﻨﻤــوذج ﻝﻤﻌرﻓــﺔ اﻝﻌﻤــﻼء )،(Know Your Customer) (KYC
ﻴﺘﻀــﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ اﻝواﺠــب ﺘوﻓرﻫــﺎ ﻋــﻨﻬم وﻻﺴــﻴﻤﺎ ﺘﻠــك اﻝﻤﻌــددة
ﻓــﻲ اﻝﻤــﺎدة  ٣ﻤــن ﻫــذا اﻝﻨظــﺎم ،ﻋﻠــﻰ ﺴــﺒﻴل اﻝــذﻜر ﻻ اﻝﺤﺼــر وﻋرﻀــﻪ ﻋﻠــﻰ
اﻝﻤﺎدة  ١٠اﻋﻼﻩ.
اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻤﺸﺎر اﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (١ﻤن ّ

ج( اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺤﺴن ﺘطﺒﻴق وﻤن ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ اﻹﺠراءات واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب.
د(

ﻤراﺠﻌﺔ اﻹﺠراءات واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤﺸﺎر إﻝﻴﻬﺎ أﻋﻼﻩ دورﻴﺎً واﻗﺘراح ﺘطوﻴرﻫﺎ وﻓﻘﺎً
ﻷﺤدث اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ.

 -١ﻋـ ــﺪل ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﳋﺎﻣﺴـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ـﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٢٥٥ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٥/٤ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٤٢١
اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ«.
 -٢ﻋـ ــﺪل ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌـ ــﺎدة اﻟﺴﺎدﺳـ ــﺔ ﻣـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ  ١٢٢٥٥ﺗـ ــﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٥/٤ﺗﻌﻤـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗـ ــﻢ ،(٤٢١
اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻨﻪ«.
 -٣ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
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ﻫـ( وﻀـ ــﻊ ﺒرﻨـ ــﺎﻤﺞ ﻝﺘـ ــدرﻴب اﻝﻤـ ــوظﻔﻴن ﻋﻠـ ــﻰ طـ ــرق ﻤراﻗﺒـ ــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ
واﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب.
و( ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﻼءﻤﺔ إﺠراءات إﻋﻔﺎء ﺒﻌض اﻝﻌﻤﻼء اﻝﻤﻌروﻓﻴن ﻤن اﻝﺘﻘﻴد
ﺒﺎﻹﺠراءات اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﺴﻘف اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ اﻝﻤﺴﺘﺜﻨﺎة ﻤن ﺘﻌﺒﺌﺔ اﺴﺘﻤﺎرة
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ ) (Cash Transaction Slip) (CTSﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺒﻠﻎ أو
ﺘﻔوق اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﻋﺸرة آﻻف دوﻻر أﻤﻴرﻜﻲ أو ﻤﺎ ﻴوازﻴﻬﺎ وﺘﻌﻴﻴن اﻝﺤد
اﻷﻗﺼﻰ ﻝﻺﻋﻔﺎء وﺘﻌدﻴﻠﻪ ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻠﺘطورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤﻴل.
ز( اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﺘﻘﻴد اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴﻴن ﺒدﻝﻴل إﺠراءات ﺘطﺒﻴق أﺤﻜﺎم اﻝﻨﺼوص
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴ ــﺔ واﻝﻨظﺎﻤﻴ ــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤـ ـﺔ ﺘﺒﻴ ــﻴض اﻷﻤـ ـوال وﺘﻤوﻴ ــل اﻹرﻫ ــﺎب
وﻤن ﺘﻌﺒﺌﺔ أﻨﻤوذج ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻤﻼء )ٕ (KYCواﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر ﺒذﻝك.
ح( اﻝﻤراﺠﻌـ ـ ــﺔ اﻝدورﻴـ ـ ــﺔ ﻝﻔﻌﺎﻝﻴـ ـ ــﺔ اﻹﺠ ـ ـ ـراءات واﻷﻨظﻤـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌـ ـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ ﻤﺠـ ـ ــﺎل
ﻤﻜﺎﻓﺤ ـ ـ ــﺔ ﺘﺒﻴ ـ ـ ــﻴض اﻷﻤـ ـ ـ ـوال وﺘﻤوﻴ ـ ـ ــل اﻹرﻫ ـ ـ ــﺎب واﻝﻌﻤ ـ ـ ــل ﻋﻠ ـ ـ ــﻰ ﺘطوﻴرﻫ ـ ـ ــﺎ
ورﻓــﻊ إﻗﺘراﺤﺎﺘﻬــﺎ ﺒﺘﻌــدﻴل ﻫــذﻩ اﻹﺠـراءات واﻷﻨظﻤــﺔ إﻝـﻰ اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬــﺎ
ﻓﻲ اﻝﺒﻨد ) (١ﻤن اﻝﻤﺎدة  ١٠اﻋﻼﻩ ،ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار اﻝﻤﻨﺎﺴب .
ط( ﻤراﺠﻌ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘﻘ ـ ـ ــﺎرﻴر اﻝﻴوﻤﻴ ـ ـ ــﺔ  /اﻷﺴ ـ ـ ــﺒوﻋﻴﺔ اﻝﺘ ـ ـ ــﻲ ﺘردﻫ ـ ـ ــﺎ ﻤ ـ ـ ــن اﻝﻤ ـ ـ ــدﻴرﻴﺎت
واﻝﻔروع اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﺤول اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ واﻝﺘﺤﺎوﻴل.
ي( ﻤراﻗﺒـ ــﺔ اﻝﺤﺴـ ــﺎﺒﺎت ﻜﺎﻓـ ــﺔ ،واﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻝﻌﺎﺌـ ــدة ﻝﻠﻌﻤﻴـ ــل ﻋﻠـ ــﻰ أﺴـ ــﺎس ﻤﺠﻤـ ــﻊ
) ،(Consolidatedداﺨ ـ ـ ــل وﺨ ـ ـ ــﺎرج اﻝﻤﻴزاﻨﻴ ـ ـ ــﺔ ،ﻝ ـ ـ ــدى اﻝﻤرﻜ ـ ـ ــز اﻝرﺌﻴﺴ ـ ـ ــﻲ
وﺠﻤﻴـ ـ ــﻊ اﻝﻔـ ـ ــروع ﻓـ ـ ــﻲ ﻝﺒﻨـ ـ ــﺎن واﻝﺨـ ـ ــﺎرج ،ﻝﻠﺘﺄﻜـ ـ ــد ﻤـ ـ ــن أﻨﻬـ ـ ــﺎ ﺘﺘﻨﺎﺴـ ـ ــب ﻤـ ـ ــﻊ
اﻝﻤﻌﻠوﻤ ـ ـ ــﺎت اﻝﻤوﺠ ـ ـ ــودة ﻓ ـ ـ ــﻲ أﻨﻤ ـ ـ ــوذج ﻤﻌرﻓ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﻤ ـ ـ ــﻼء وأﻴ ـ ـ ــﺔ ﻤﻌﻠوﻤ ـ ـ ــﺎت
أﺨرى ﻝدى اﻝﻤﺼرف.
ك( اﻝﺘﺤﻘﻴـ ــق ﻓـ ــﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت ﻏﻴـ ــر اﻹﻋﺘﻴﺎدﻴـ ــﺔ ﻻﺴـ ــﻴﻤﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻝﻤﺸـ ــﺎر إﻝﻴﻬـ ــﺎ
ﻓـ ـ ــﻲ اﻝﺒﻨـ ـ ــد ) (١ﻤـ ـ ــن اﻝﻤـ ـ ــﺎدة  ٧واﻝﺒﻨـ ـ ــد )أ( ﻤـ ـ ــن اﻝﻤـ ـ ــﺎدة  ٨ﻋﻠـ ـ ــﻰ أن ﻴـ ـ ــﺘم
اﻝﺘ ـ ـ ــدﻗﻴق ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻷﺴ ـ ـ ــﺒﺎب اﻝﻜﺎﻤﻨ ـ ـ ــﺔ وراء ﻫ ـ ـ ــذﻩ اﻝﻌﻤﻠﻴ ـ ـ ــﺎت واﻝﻐ ـ ـ ــرض ﻤﻨﻬ ـ ـ ــﺎ
وﺘوﺜﻴـ ـ ــق اﻝﻨﺘـ ـ ــﺎﺌﺞ واﻹﺤﺘﻔـ ـ ــﺎظ ﺒﻬـ ـ ــﺎ ﻝﻤـ ـ ــدة ﺨﻤـ ـ ــس ﺴـ ـ ــﻨوات وﺘزوﻴـ ـ ــد "ﻫﻴﺌـ ـ ــﺔ
اﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺨﺎﺼــﺔ" ﺒﻬــﺎ ﻓــﻲ ﺤــﺎل طﻠﺒــت ذﻝــكٕ ،واﻋــداد ﺘﻘرﻴــر دوري )ﺸــﻬري
ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل( ﺒﻬــذا اﻝﺨﺼــوص إﻝــﻰ اﻝﻠﺠﻨــﺔ اﻝﻤﺸــﺎر اﻝﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد ) (١ﻤــن
اﻝﻤﺎدة  ١٠اﻋﻼﻩ.
ّ
ل( اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼراﻓﺔ.
م( ﻤراﻗﺒﺔ ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺼراﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺴﺎس ﻤﺠﻤﻊ.
ن( إﻋداد ﺠدول أﻋﻤﺎل "ﻝﺠﻨﺔ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻻﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻻرﻫﺎب".

ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ١٢

س( إﻋـﻼم رﺌـﻴس ﻤﺠﻠـس اﻹدارة  /اﻝﻤـدﻴر اﻝﻌـﺎم ﻤﺒﺎﺸـرةً إذا ﻜﺎﻨـت ﻝـدﻴﻬﺎ ﺘﺄﻜﻴـدات
أو ﺸﻜوك ﺒﺄن اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﺘﺨﻔﻲ ﺘﺒﻴﻴﻀﺎً ﻝﻸﻤوال أو ﺘﻤوﻴﻼً ﻝﻺرﻫﺎب.

ع( ١اﻝﺘﺤﻘــق ﻤــن ﺘطﺒﻴــق ﺒ ـراﻤﺞ ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺘﺒﻴــﻴض اﻻﻤ ـوال وﺘﻤوﻴــل اﻹرﻫــﺎب ﻋﻠــﻰ
ﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻜﻜــل ،ﺒﻤــﺎ ﻴﺸــﻤل ﺠﻤﻴــﻊ اﻝﻔــروع واﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ اﻝﺘــﻲ
ﺘﻤﺘﻠك اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ ان ﺘﺘﻀﻤن ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘداﺒﻴر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 ﺴﻴﺎﺴــﺎت ٕواﺠ ـراءات ﻝﺘﺒــﺎدل اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ،ﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴــﺔ اﻝواﺠﺒــﺔ ﺘﺠــﺎﻩاﻝﻌﻤﻼء وﻤﺨﺎطر ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب.

 ﻤوﺠــب ﺘــوﻓﻴر اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒــﺎﻝﻌﻤﻼء واﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت واﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻤــناﻝﻔ ــروع واﻝﺸ ــرﻜﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻤﺴ ــﺘوى اﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ ،ﻋﻨ ــدﻤﺎ ﻴﻜ ــون ذﻝ ــك
ﻀرورﻴﺎً ﻷﻏراض ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤـوال وﺘﻤوﻴـل اﻹرﻫـﺎب؛ وﻴﻨﺒﻐـﻲ ان
ﺘﺘﻀــﻤن ﻫــذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت اﻝﺘﻘــﺎرﻴر اﻝﺘﺤﻠﻴﻠﻴــﺔ واﻝﺘﻘــﺎرﻴر ﻋــن اﻷﻨﺸــطﺔ اﻝﺘــﻲ
ﺘﺒــدو ﻏﻴــر اﻋﺘﻴﺎدﻴــﺔ .وﻜــذﻝك ﻴﻨﺒﻐــﻲ ان ﺘﺘﻠﻘــﻰ ،ﻋﻠــﻰ ﻤﺴــﺘوى اﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ،
اﻝﻔــروع واﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ ﻤﺜــل ﻫــذﻩ اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻤــن "وﺤــدة اﻝﺘﺤﻘــق" ﺒﻤــﺎ
ﻴــﺘﻼءم وﻴﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ اﻝﻤﺨــﺎطر وﺘﺤﻠﻴــل اﻝﻤﻌﻠوﻤــﺎت واﻝﺘﻘــﺎرﻴر واﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت
ﻏﻴر اﻻﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ.
 ﻤوﺠ ـ ــب ﺘ ـ ــوﻓﻴر ﻀ ـ ــﻤﺎﻨﺎت ﻜﺎﻓﻴ ـ ــﺔ ﺒﺸ ـ ــﺄن اﻝﺴـ ـ ـرﻴﺔ واﺴ ـ ــﺘﺨدام اﻝﻤﻌﻠوﻤ ـ ــﺎتاﻝﻤﺘﺒﺎدﻝﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻴﺸﻤل ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻝﻌدم إﻋﻼم أو ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻌﻤﻴل.
 -٣ﻓﻲ ﻤﺎ ﺨص اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ:
أ( اﻝﺘدﻗﻴق ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﺒﺎﻝﺘﺤﺎوﻴل وﺒﺤرﻜﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت.
ب( اﻝﺘﺤﻘ ــق ﻤ ــن ﺘﻘﻴ ــد اﻝﻔ ــروع واﻷﻗﺴ ــﺎم اﻝﻤﺨﺘﺼ ــﺔ ﺒ ــدﻝﻴل إﺠـ ـراءات ﺘطﺒﻴ ــق أﺤﻜ ــﺎم
اﻝﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤرﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال وﺘﻤوﻴـل اﻹرﻫـﺎب
وﻤن ﺘﻌﺒﺌﺔ أﻨﻤوذج ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻤﻼء ).(KYC
ج( إﺒﻼغ ﻤﻔوض اﻝﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒﻤوﺠب ﺘﻘرﻴر دوري ﻋن اﻝﻤﻐﺎﻴرات.
د( إطــﻼع "وﺤــدة اﻝﺘﺤﻘــق" ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﻘــﺎرﻴر ﺤــول ﻤــﺎ ﻫــو وارد ﻓــﻲ اﻝﻔﻘ ـرات )أ(،
)ب( و)ج( أﻋﻼﻩ وﻋن أﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺸﻜل ﻤﺨﺎطر أو ﺘﻜون ﻏﻴر إﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ.

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٩٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٨/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ١٣

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

أ(

واﻷﻨظﻤﺔ اﻝﻤرﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻤﺠﺎل ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺘﺒﻴـﻴض اﻷﻤـوال وﺘﻤوﻴـل اﻹرﻫـﺎب وﻤـن
ﺘﻌﺒﺌﺔ أﻨﻤوذج ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻤﻼء ).(KYC
ب(

ﻤراﻗﺒــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻨﻘدﻴــﺔ واﻝﺘﺤﺎوﻴــل وأﻴــﺔ ﻋﻤﻠﻴــﺎت أﺨــرى ﺘﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت
وﻻﺴـ ــﻴﻤﺎ اﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻝﺘـ ــﻲ ﺘـ ــﺘم ﻤـ ــن ﺨـ ــﻼل اﻝﺼ ـ ـراف اﻵﻝـ ــﻲ ) (ATMوﺴـ ــﺎﺌر
اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم إﻝﻜﺘروﻨﻴﺎً ).(Non face to face Banking

ج( ﻨﺸر اﻝﺘوﻋﻴﺔ ﻝدى ﻤوظﻔﻲ اﻝﻔرع ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠـق ﺒطـرق ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺘﺒﻴـﻴض اﻻﻤـوال
وﺘﻤوﻴل اﻻرﻫﺎب.
د( إﺒــﻼغ ﻜــل ﻤــن رﺌــﻴس "وﺤــدة اﻝﺘﺤﻘــق" ورﺌــﻴس اﻝﻤﺼــﻠﺤﺔ اﻝﻤﺨﺘﺼــﺔ اﻝﻤﻨﺸــﺄة
ﻝـ ــدى اﻝوﺤـ ــدة اﻝﻤـ ــذﻜورة ﺒﺄﻴـ ــﺔ ﻋﻤﻠﻴـ ــﺎت ﻏﻴـ ــر إﻋﺘﻴﺎدﻴـ ــﺔ وﺒﻤـ ــدى ﺘﻘﻴـ ــد اﻝﻔـ ــرع
ﺒﺎﻹﺠراءات اﻝﻤطﻠوﺒﺔ واﻋداد ﺘﻘﺎرﻴر دورﻴﺔ ﻴرﻓﻌﻬﺎ اﻝﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﺒﺎﺸـرة دون
اﻝﻤرور ﺒﻤدﻴر او ادارة اﻝﻔرع.
 -٢٥ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺴؤول ﻗﺴم اﻝﺘﺤﺎوﻴل:
أ( اﻝﺘـ ــدﻗﻴق ﻓـ ــﻲ اﻝﺘﺤﺎوﻴ ـ ــل اﻝﺘـ ــﻲ ﺘ ـ ــرد ﻝﺤﺴـ ــﺎب اﻝﻌﻤ ـ ــﻼء ،ﻻﺴـ ــﻴﻤﺎ اﻝﺘﺤﺎوﻴ ـ ــل
اﻹﻝﻜﺘروﻨﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻻ ﺘﺘﻀـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻤن اﺴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اﻵﻤـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ﺒﺎﻝﺘﺤوﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
 (orderingأو اﺴ ـ ـ ـ ــم اﻝﻤﺴ ـ ـ ـ ــﺘﻔﻴد ﻤ ـ ـ ـ ــن اﻝﺘﺤوﻴ ـ ـ ـ ــل
)customer
) (Beneficiary customerواﻝﺘــﻲ ﺘﺘﺠــﺎوز ﻤﺒﻠﻐ ـﺎً ﻤﺤــدداً ووﺘﻴ ـرة ﻤﻌﻴﻨــﺔ
ﺘﺒﻌـ ـﺎً ﻝطﺒﻴﻌ ــﺔ وﺤﺠ ــم ﻋﻤ ــل اﻝﻌﻤﻴ ــل ،واﻝﺤﺴ ــﺎﺒﺎت اﻝﺘ ــﻲ ﺘﺠ ــري ﻤـ ــن ﺨﻼﻝﻬ ــﺎ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘﺤﺎوﻴل ﻤﺘﻌددة أو ﺨﺎرﺠﺔ ﻋن اﻝﻤـﺄﻝوف واﻝﺘﺤﻘـق ﻤــن ﺴـﻼﻤﺔ ﻫـذﻩ
اﻝﺘﺤﺎوﻴل ﻝﺠﻬﺔ ﺼﺤﺔ ﻤﺼﺎدرﻫﺎ.
ب( إﺒﻼغ "وﺤدة اﻝﺘﺤﻘـق" ﺒواﺴـطﺔ ﻤﺴـؤول ﻤراﻗﺒـﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﻓـﻲ اﻝﻔـرع ﻋـن أﻴـﺔ
ﺘﺤﺎوﻴل ﻴﻜون ﻝدﻴﻪ أي ﺸك ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺘﻨطـوي ﻋﻠـﻰ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻤﺸـﺒوﻫﺔ ﻗـد ﺘﺸـﻜل
ﺘﺒﻴﻴض أﻤوال أو ﺘﻤوﻴل إرﻫﺎب.
ج( اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﻝﻤـدة ﻻ ﺘﻘـل ﻋـن ﺨﻤـس ﺴـﻨوات ﺒﺴـﺠل ﻴﺘﻀـﻤن اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت ﻜﺎﻓـﺔ
اﻝﻤرﻓﻘ ــﺔ ﺒﺎﻝﺘﺤﺎوﻴ ــل اﻝـ ـواردة ﻤ ــن اﻝﺨ ــﺎرج واﻝﺘ ــﻲ ﻴﺘﻌ ــذر إرﺴ ــﺎﻝﻬﺎ ﻋﻨ ــد ﻗﻴـ ــﺎم
اﻝﻤﺼرف ﺒﺈﺠراء ﺘﺤوﻴل داﺨل ﻝﺒﻨﺎن ﻤرﺘﺒط ﺒﺎﻝﺘﺤوﻴل اﻝوارد.

 -١ﻋـ ــﺪل ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١١٨٥٠ﺗـ ــﺎرﻳﺦ )٢٠١٤/٩/١١ﺗﻌﻤ ـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ ،(٣٧١
اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﻋﻠﻰ ان ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ  ٢٠١٥/٣/٣١ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«.
 -٢ﻋ ّﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٩٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٨/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ١٤

 -٦ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ أﻤﻨﺎء اﻝﺼﻨﺎدﻴق:
أ( اﻝطﻠ ــب ﻤ ــن اﻝﻌﻤ ــﻼء ،ﺒﺎﺴ ــﺘﺜﻨﺎء اﻝ ــذﻴن ﺘ ــم إﻋﻔ ــﺎؤﻫم ،ﺘﻌﺒﺌ ــﺔ اﺴ ــﺘﻤﺎرة اﻝﻌﻤﻠﻴ ــﺎت
اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ) (Cash Transaction Slip) (CTSوﺘوﻗﻴﻌﻬـﺎ ﻤـن ﻗﺒـل اﻝﻌﻤﻴــل،
ﻋﻠــﻰ أن ﺘﺘﻀــﻤن ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻗﻴﻤــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴــﺔ ﻤﻌﻠوﻤــﺎت ﻋــن ﻤوﻀــوﻋﻬﺎ وﻋــن
ﻤﺼدر اﻷﻤوال وﻋن ﺼﺎﺤب اﻝﺤق اﻹﻗﺘﺼـﺎدي وذﻝـك ﻋﻨـد إﻴـداع ﻤﺒـﺎﻝﻎ ﻨﻘدﻴـﺔ
ﺘﺒﻠ ــﻎ أو ﺘﻔ ــوق ﻋﺸـ ـرة آﻻف دوﻻر أﻤﻴرﻜ ــﻲ أو ﻤ ــﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻬ ــﺎ ،أو ﻋﻨ ــدﻤﺎ ﺘﺠ ــري
إﻴــداﻋﺎت ﻨﻘدﻴــﺔ ﻤﺘﻌ ــددة ﺒﻘــﻴم ﺘﻘــل ﻋ ــن ﻫــذا اﻝﻤﺒﻠــﻎ وﻴﺒﻠ ــﻎ أو ﻴﻔــوق ﻤﺠﻤوﻋﻬ ــﺎ
 /١٠ ٠٠٠/د.أ أو ﻤﺎ ﻴﻌﺎدﻝﻪ.
ب( إﻋداد ﺠداول ﺒﺎﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘزﻴد ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋن اﻝﺴﻘف اﻝﻤﺤدد ﻝﻠﻌﻤﻼء اﻝﻤﻌﻔﻴﻴن
ﻤن ﺘﻌﺒﺌﺔ اﺴﺘﻤﺎرة اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴـﺔ ) (CTSواﺘﺨـﺎذ اﻹﺠـراءات اﻝﺘﻘﻨﻴـﺔ اﻝﻼزﻤـﺔ
ﻝﺤﻔظﻬــﺎ ﺒﻐﻴــﺔ إﺒرازﻫــﺎ ﻋﻨــد طﻠــب أﺠﻬ ـزة اﻝﺘــدﻗﻴق اﻝــداﺨﻠﻲ أو ﻤﻔوﻀــﻲ اﻝﻤراﻗﺒــﺔ
أو "ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ".
ج( ١إﺒ ـ ـ ــﻼغ "وﺤ ـ ـ ــدة اﻝﺘﺤﻘ ـ ـ ــق" ﺒواﺴ ـ ـ ــطﺔ ﻤﺴ ـ ـ ــؤول ﻤراﻗﺒ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴ ـ ـ ــﺎت ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻝﻔ ـ ـ ــرع
ﻋن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻴداع اﻝﻨﻘدي اﻝﺘﻲ ﻴﺸـك ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﺒﻴـﻴض أﻤ ـوال أو ﺘﻤوﻴـل
إرﻫـ ـ ـ ـ ـ ــﺎب واﻝﺘـ ـ ـ ـ ـ ــﻲ ﻴﺘﻌـ ـ ـ ـ ـ ــذر اﻻﺴﺘﺤﺼـ ـ ـ ـ ـ ــﺎل ﻋﻠـ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺴـ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻨدات اﻝداﻋﻤـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
) (Supporting Documentsاﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺎ.
 -٧ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ اﻝﻤﺴؤول ﻋن ﻗﺴم اﻝﺸﻴﻜﺎت:
أ( اﻹﻨﺘﺒـ ــﺎﻩ واﻝﺤـ ــذر ﻤـ ـ ـن اﻝﺸـ ـ ـﻴﻜﺎت اﻝﻤظﻬ ـ ـرة ﻝﺼـ ـ ـﺎﻝﺢ ﺸـ ـ ـﺨص ﺜـ ـ ـﺎﻝث ،اﻝﺸـ ــﻴﻜﺎت
اﻝﻤﺼ ــرﻓﻴﺔ ﻏﻴ ــر اﻝﻤودﻋ ــﺔ ﻤﺒﺎﺸـ ـرة ﻤ ــن اﻝﻤﺴ ــﺘﻔﻴد اﻷول ،اﻝﺸ ــﻴﻜﺎت اﻝﺴ ــﻴﺎﺤﻴﺔ،
اﻝﺸــﻴﻜﺎت اﻝﺼــﺎدرة ﻋــن ﻤؤﺴﺴــﺎت ﻓــﻲ دول أﺠﻨﺒﻴــﺔ ،واﻝﺸــﻴﻜﺎت اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘﺤــدد
ﻫوﻴﺔ ﺼﺎﺤب اﻝﺤﺴﺎب.
ب( إﺒ ـ ـ ــﻼغ "وﺤ ـ ـ ــدة اﻝﺘﺤﻘ ـ ـ ــق" ﺒواﺴ ـ ـ ــطﺔ ﻤﺴ ـ ـ ــؤول ﻤراﻗﺒ ـ ـ ــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـ ـ ـ ـﺎت ﻓ ـ ـ ــﻲ اﻝﻔ ـ ـ ــرع
ﻋن أﻴﺔ ﺸﻴﻜﺎت ﻴرى أﻨﻬﺎ ﻤﺸﺒوﻫﺔ.
ج( اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻋدم إﻴداع اﻝﺸـﻴﻜﺎت ﻓـﻲ اﻝﺤﺴـﺎب ﻗﺒـل ﺘﺤﺼـﻴﻠﻬﺎ ﺒﺼـورة ﻨﻬﺎﺌﻴـﺔ ﻤـن
اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ.

 -١ﻋ ّﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٩٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٨/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ١٥

 -٨ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻤدﻴر اﻝﻔرع:
أ(

١

٢

ب ( ﻤراﺠﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺘﺢ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت واﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻔﺎء ﺒﻌض اﻝﻌﻤﻼء ﻤن ﺘﻌﺒﺌـﺔ
إﺴــﺘﻤﺎرة اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت اﻝﻨﻘدﻴــﺔ ) (CTSوﺘﺤدﻴــد ﺴــﻘوف اﻹﻋﻔــﺎءات وذﻝــك ﺒﺎﻹﺴــﺘﻨﺎد
إﻝــﻰ ﻤﻌــﺎﻴﻴر ﺘﺒــرر ﻫــذﻩ اﻹﻋﻔــﺎءات واﻝﺴــﻘوف ،ﻋﻠــﻰ أن ﻴرﻓــﻊ أﺴــﻤﺎء اﻝﻌﻤــﻼء
اﻝﻤﻌﻔﻴﻴن وﺴﻘوف اﻹﻋﻔﺎءات إﻝﻰ "وﺤدة اﻝﺘﺤﻘق" ﻹﺒداء اﻝرأي.
ج( اﻝﺘﻨﺴــﻴق ﻤ ــﻊ ﻤ ــدﻴر اﻝﺘﺴ ــﻠﻴﻔﺎت ﺒﺎﻝﻨﺴ ــﺒﺔ ﻝﻠﺤﺴــﺎﺒﺎت اﻝﻤدﻴﻨ ــﺔ وﻤ ــﻊ ﻤ ــدﻴر اﻝﻔ ــروع
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝداﺌﻨﺔ.
د ( ٣ﻗﻴﺎﻤــﻪ ﺸﺨﺼــﻴﺎً أو ﺘﻜﻠﻴــف اﻝﻤﺴــؤول ﻋــن اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت ﻓــﻲ اﻝﻔــرع اﻝﻘﻴــﺎم ﺒزﻴــﺎرات
دورﻴــﺔ ﻝﻠﻌﻤــﻼء ﻝﻼطــﻼع ﻋﻠــﻰ أﻋﻤــﺎﻝﻬم وﺘﻘﻴــﻴم ﺤرﻜــﺔ ﺤﺴــﺎﺒﺎﺘﻬم ووﻀــﻊ ﺘﻘرﻴــر
ﺒ ـ ــذﻝك ٕوارﺴـ ــﺎل ﻨﺴـ ــﺨﺔ ﻋﻨـ ــﻪ إﻝـ ــﻰ "وﺤـ ــدة اﻝﺘﺤﻘـ ــق" إذا ﺘﻀـ ــﻤن اﻝﺘﻘرﻴـ ــر إﺸـ ــﺎرة
إﻝﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻴر اﻋﺘﻴﺎدﻴﺔ.

 -٤ ٩ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺼﻠﺤﺘﻴن اﻝﻤﻨﺸﺄﺘﻴن ﻝدى "وﺤدة اﻝﺘﺤﻘق" اﻝﻤذﻜورﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻨد
) (٤ﻤن اﻝﻤﺎدة  ١٠ﻤن ﻫذا اﻝﻘرار:
أ( اﻝﺘﺎﻜد ﻤن ﺘطﺒﻴق ﻤﻌﺎﻴﻴر ﻤراﻗﺒﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز واﻝﻔروع اﻝﺘﻲ ﺘﺸرف ﻋﻠﻴﻬـﺎ
اي ﻤــن اﻝﻤﺼــﻠﺤﺘﻴن ﻝﺠﻬــﺔ اﻝﺘزاﻤﻬــﺎ ﺒﻘواﻋــد ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺘﺒﻴــﻴض اﻷﻤ ـوال وﺘﻤوﻴــل
اﻹرﻫﺎب.٥
ب( اﻋ ــداد ﺘﻘرﻴ ــر ﺸ ــﻬري ﺒﻤﻼءﻤ ــﺔ اﻻﺠـ ـراءات ﻓ ــﻲ اﻝﻤرﻜ ــز واﻝﻔ ــروع ﻤ ــﻊ ﻤﺘطﻠﺒ ــﺎت
ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺘﺒﻴــﻴض اﻷﻤ ـوال وﺘﻤوﻴــل اﻹرﻫــﺎب ١ﻋﻠــﻰ ان ﻴﺤﻔــظ ﻫــذا اﻝﺘﻘرﻴــر ﻓــﻲ
اﻻدارة اﻝﻌﺎﻤﺔ.

 -١أﻟﻐـ ــﻲ ﻫـ ــﺬا اﻟﺒﻨ ـ ــﺪ ﲟﻮﺟـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌـ ــﺔ ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١١٨٥٠ﺗـ ــﺎرﻳﺦ )٢٠١٤/٩/١١ﺗﻌﻤ ـ ــﻴﻢ وﺳـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ ،(٣٧١
اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﻋﻠﻰ ان ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ  ٢٠١٥/٣/٣١ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«.
 -٢ﻋﺪل ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٢٢٥٥ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٦/٥/٤ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٤٢١
 -٣ﻋ ّﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٠٩٣ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠١٩/٨/٧ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣
 -٤أﺿ ــﻴﻒ ﻫ ــﺬا اﻟﺒﻨ ــﺪ ﲟﻮﺟ ــﺐ اﳌ ــﺎدة اﳋﺎﻣﺴ ــﺔ ﻣ ــﻦ اﻟﻘـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ــﻴﻂ رﻗـ ـﻢ  ١١٨٥٠ﺗ ــﺎرﻳﺦ )٢٠١٤/٩/١١ﺗﻌﻤ ــﻴﻢ وﺳ ــﻴﻂ رﻗ ــﻢ ،(٣٧١
اﻟﺬي ﻧﺼﺖ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﰐ:
»ﻋﻠﻰ ان ﲤﻨﺢ اﳌﺼﺎرف ﻣﻬﻠﺔ ﺣﺪﻫﺎ اﻻﻗﺼﻰ  ٢٠١٥/٣/٣١ﻟﻠﺘﻘﻴﺪ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار«.
 -٥ﰎ اﺳﺘﺒﺪال ﻋﺒﺎرة »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال« ﺑﻌﺒﺎرة »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب« ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ٤٤
ﺗﺎرﻳﺦ .٢٠١٥/١١/٢٤
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١
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اﻝﻘﺴم اﻝﺨﺎﻤس :أﺤﻜﺎم ﺨﺘﺎﻤﻴﺔ
اﻝﻤﺎدة  :١١٢أوﻻً :ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺼرف:
 -١ﺘﻨظﻴم ﻤرﻜزﻴﺔ ﻤﻤﻜﻨﻨﺔ ﻝﻠﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺠﻤﻌﺔ واﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤوال
وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب وﺘﺘﻀﻤن ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،اﻷﺴﻤﺎء اﻝﺘﻲ ﺠرى ﺘﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻤـن ﻗﺒـل
"ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺨﺎﺼــﺔ" واﺴــﻤﺎء اﺼــﺤﺎب اﻝﺤﺴــﺎﺒﺎت اﻝﻤﺸــﻜوك ﻓﻴﻬــﺎ واﻝﻤﺒﻠــﻎ
ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒﻠﻪ ،وﻋﻠﻴﻪ إﺒﻼغ "ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ" ﻋن أﻴـﺔ ﺤﺴــﺎﺒﺎت ﺘﻔـﺘﺢ
ﻻﺤﻘـﺎً ﻷي ﻤـن ﻫـؤﻻء اﻷﺸـﺨﺎص ﺒﺼــورة ﻤﺒﺎﺸـرة أو ﻏﻴـر ﻤﺒﺎﺸـرة أو ﺒﻤوﺠــب
وﻜﺎﻝﺔ ﻤﺎ ﻝم ﻴﺼـدر ﻗـرار ﻋـن "ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴـق اﻝﺨﺎﺼـﺔ" ﻴﻔﻴـد ﻋـن ﻋـدم وﺠـود،
ﺤﺎﻝﻴﺎً ،اﺴﺒﺎب ﺠدﻴﺔ ﺘﺒرر اﻝﺸﻜوك اﻝﻤﺜﺎرة ﺤول اي ﻤن ﻫؤﻻء اﻻﺸﺨﺎص.
 -٢ﺘــدرﻴب اﻝﻤــوظﻔﻴن ﺒﺸــﻜل ﻤﺴ ـﺘﻤر ٕواﺸ ـراك اﻝﻤ ــﺴؤوﻝﻴن ﻋ ــن اﻝﺒرﻨ ــﺎﻤﺞ اﻝﺘــدرﻴﺒﻲ
واﻝﻤــوظﻔﻴن اﻝﻤﻌﻨﻴــﻴن ﻓــﻲ اﻝﺤﻠﻘــﺎت اﻝد ارﺴــﻴﺔ واﻝﻨــدوات واﻝﻤﺤﺎﻀ ـرات اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ

ﺒـﻬذا اﻝﻤوﻀوع ﺒﻐﻴـﺔ اﻻطﻼع ﺒﺸﻜل داﺌم ﻋﻠﻰ طرق ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺘﺒﻴﻴض اﻷﻤـوال
وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب.
 -٣ﻋدم إﻗﻔﺎل أي ﺤﺴﺎب ﻴﺸﺘﺒﻪ ﺒﻪ ﻗﺒل اﻝرﺠوع إﻝﻰ "ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ".
 -٤ﻤﺴـ ــك ﺴـ ــﺠل ﺨـ ــﺎص ﺒﺄﺴـ ــﻤﺎء اﻷﺸـ ــﺨﺎص اﻝـ ــذﻴن ﻴﻘوﻤـ ــون ﺒﻔـ ــﺘﺢ أو ﺒﺘﺤرﻴـ ــك
اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﻤوﺠب وﻜﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ ان ﻴﺸﻤل ﺘﺤدﻴد اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴن اﻝﻤو ّﻜل واﻝوﻜﻴل.

 -٥ﻓ ــرض ﻤﻌ ــﺎﻴﻴر ﻋﺎﻝﻴ ــﺔ ﻝﻼﺴ ــﺘﻘﺎﻤﺔ واﻝﻨ ازﻫ ــﺔ واﻝﻜﻔ ــﺎءة ﻋﻨ ــد ﺘوظﻴ ــف اﻝﻌﻨﺎﺼ ــر
اﻝﺒﺸرﻴﺔ.
 -٦اﻝطﻠ ـ ــب ﻤ ـ ــن اﻝﻤ ـ ــوظﻔﻴن ،ﺘﺤ ـ ــت طﺎﺌﻠ ـ ــﺔ اﻝﻤﺴ ـ ــؤوﻝﻴﺔ ،اﻝﺘ ـ ــزام اﻝﺴ ـ ـ ـرﻴﺔ اﻝﺘﺎﻤـ ـ ــﺔ
وﻋــدم إﻋــﻼم اﻝﻌﻤــﻼء أو اﻝﺴــﻤﺎح ﺒــﺈﻋﻼﻤﻬم أو إﻋــﻼم ﻏﻴــرﻫم ﻤــن اﻷط ـراف
ﺒـ ــﺄن اﻝﻤﺼ ـ ــرف أﺒﻠـ ــﻎ أو ﺴ ـ ــوف ﻴﻘ ـ ــوم ﺒـ ــﺈﺒﻼغ " ﻫﻴﺌ ـ ــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴـ ــق اﻝﺨﺎﺼ ـ ــﺔ "
ﻓﻲ ﺤـﺎل وﺠـود ﺘــﺄﻜﻴدات أو ﺸــﻜوك ﺒوﺠـود ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺘﺒﻴـﻴض أﻤـوال أو ﺘﻤوﻴــل
إرﻫ ـ ــﺎب أو ﻋﻨ ـ ــد ﻗﻴ ـ ــﺎم "ﻫﻴﺌ ـ ــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴـ ــق اﻝﺨﺎﺼ ـ ــﺔ " ﺒﺎﻻﺴـ ــﺘﻌﻼم أو ﺒﺎﻝﺘـ ــدﻗﻴق
ﻓ ـ ــﻲ ﻋﻤﻠﻴ ـ ــﺎﺘﻬم أو ﻓ ـ ــﻲ ﺤﺴ ـ ــﺎﺒﺎﺘﻬم ،ﻗﺒ ـ ــل ﺼ ـ ــدور ﻗـ ـ ـرار ﻋ ـ ــن ﻫ ـ ــذﻩ اﻷﺨﻴـ ـ ـرة
ﺒرﻓﻊ اﻝﺴرﻴﺔ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ٕواﺒﻼغ أﺼﺤﺎب اﻝﻌﻼﻗﺔ.

 -١أدﺧ ـ ــﻞ آﺧ ـ ــﺮ ﺗﻌ ـ ــﺪﻳﻞ ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻫ ـ ــﺬﻩ اﳌ ـ ــﺎدة ﲟﻮﺟ ـ ــﺐ اﳌ ـ ــﺎدة اﻟﺮاﺑﻌ ـ ــﺔ ﻋﺸ ـ ــﺮة ﻣ ـ ــﻦ اﻟﻘـ ـ ـﺮار اﻟﻮﺳ ـ ــﻴﻂ رﻗ ـ ــﻢ  ١٣٠٩٣ﺗ ـ ــﺎرﻳﺦ ٢٠١٩/٨/٧
)ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٥٢٣
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 -٧ﻋﻨــد اﻻﺴــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺨــدﻤﺎت اﻝوﺴــطﺎء أﻤﺜــﺎل )،(Brokers & Introducers
أو ﻋﻨ ــد اﻻﺴ ــﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒط ــرف ﺜﺎﻝ ــث ﻴﻜ ــون ﺠ ــزءاً ﻤ ــن ﻨﻔ ــس اﻝﻤﺠﻤوﻋ ــﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ،
ﻋــدم اﻝﺘﻌﺎﻤــل إﻻ ﻤــﻊ وﺴــطﺎء ﻴﺴ ــﺘوﻓون اﻝﻤﻌ ــﺎﻴﻴر اﻝﻤطﻠوﺒــﺔ ﻤ ــن اﻝﻤﺼــﺎرف
واﻝﻤؤﺴﺴ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﺘﺠ ــﺎﻩ ﻋﻤﻼﺌﻬ ــﺎ واﻝﺤﺼ ــول ﻤ ــﻨﻬم ﻓ ــو اًر ﻋﻠ ــﻰ اﻝﻤﻌﻠوﻤ ــﺎت
اﻝﻤطﻠوﺒ ــﺔ ﺒﻤوﺠ ــب ﻤﺒـ ــدأ اﻝﻌﻨﺎﻴـ ــﺔ اﻝواﺠﺒـ ــﺔ وﻋﻠ ــﻰ ﻨﺴ ــﺦ ﻤ ــن اﻝوﺜ ــﺎﺌق اﻝﻼزﻤـ ــﺔ
ﻋﻨ ــد اﻝطﻠ ــب ﻋﻠ ــﻰ ان ﻴﻜ ــون اﻝﻤﺼ ــرف ﻫ ــو اﻝﺠﻬ ــﺔ اﻝﻤﺴ ــؤوﻝﺔ ﺒﺸ ــﻜل ﻨﻬ ــﺎﺌﻲ
ﻋن ﻫذﻩ اﻝﺘداﺒﻴر ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ذﻝك ﻋﻨد اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ أطـراف ﺜﺎﻝﺜـﺔ ﻤﺘواﺠـدة
ﺨﺎرج ﻝﺒﻨﺎن ﻴﺘوﺠب اﺘﺨـﺎذ اﻝﺤﻴطـﺔ واﻝﺤـذر واﻻﺨـذ ﺒﻌـﻴن اﻻﻋﺘﺒـﺎر اﻝﻤﻌﻠوﻤـﺎت
اﻝﻤﺘوﻓرة ﻋـن ﻤﺴـﺘوى ﻤﺨـﺎطر اﻝـدول اﻝﻤﺘواﺠـدة ﻓﻴﻬـﺎ ﺴـﻴﻤﺎ ﺘﻠـك اﻝﺘـﻲ ﻻ ﺘطﺒـق
ﺘوﺼﻴﺎت ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺎﻝﻲ أو ﺘطﺒﻘﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴر ٍ
ﻜﺎف.

ﻜﻤﺎ ﻴﺠب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼـرف ﻋﻨـد اﻹﺴـﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒطـرف ﺜﺎﻝـث ﻴﻜـون ﺠـزءاً ﻤـن ﻨﻔـس
١
اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 اﻝﺘﺄﻜد ﻤـن أن اﻝطـرف اﻝﺜﺎﻝـث ﻴﻘـوم ﺒﺘطﺒﻴـق ﻤﺘطﻠﺒـﺎت اﻝﻤﺠﻤوﻋـﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔﺒﺎﻝﻌﻨﺎﻴ ـ ـ ــﺔ اﻝواﺠﺒ ـ ـ ــﺔ ﺘﺠ ـ ـ ــﺎﻩ اﻝﻌﻤ ـ ـ ــﻼء واﻷﺸ ـ ـ ــﺨﺎص
اﻝﻤﻌرﻀ ـ ـ ــﻴن ﺴﻴﺎﺴ ـ ـ ــﻴﺎً
ّ
ـﺠﻼت ،واﻻﻝﺘ ـزام ﺒــﺈﺠراءات اﻝرﻗﺎﺒــﺔ اﻝداﺨﻠﻴــﺔ
) ،(PEP’sواﻹﺤﺘﻔــﺎظ ﺒﺎﻝﺴـ ّ
وﻤن ﺨﻀوع اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻓﻲ ذﻝك ﻝﻠرﻗﺎﺒﺔ.
 اﻝﺤــد ﻤــن أي ﻤﺨــﺎطر ﻋﺎﻝﻴــﺔ ﻤرﺘﺒطــﺔ ﺒﺎﻝــدول ﺴــﻴﻤﺎ ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﻻ ﺘطﺒــقﺘوﺼﻴﺎت ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻤـل اﻝﻤـﺎﻝﻲ أو ﺘطﺒﻘﻬـﺎ ﺒﺸـﻜل ﻏﻴـر ﻜـﺎف وذﻝـك ﻤـن
ﺨ ــﻼل دﻝﻴ ــل اﻹﺠـ ـراءات واﻝﻀـ ـواﺒط اﻝداﺨﻠﻴ ــﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘ ــﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤ ــﺔ ﺘﺒﻴ ــﻴض
اﻷﻤوال وﺘﻤوﻴل اﻹرﻫﺎب اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ.

 -٨ﻤﺴك وﺘﻴوﻴم ﺴﺠل ﺨﺎص ﻴﺘﻀﻤن اﺴﻤﺎء "اﺼﺤﺎب اﻝﺤق اﻻﻗﺘﺼـﺎدي" اﻝـذﻴن
ﺘــم ﺘﺤدﻴــدﻫم ﺒﺎﻝﻨﺴــﺒﺔ ﻝﻜــل "ﻋﻤﻴــل /ﺸــﺨص طﺒﻴﻌــﻲ" وذﻝــك ﻓﻘــط ﻋﻨــد وﺠــود
اﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻌﻤﻴل وﺒﻴن "ﺼﺎﺤب اﻝﺤق اﻻﻗﺘﺼﺎدي" وﻷي "ﻋﻤﻴـل /ﺸـﺨص
ﻤﻌﻨوي".
 -٩ﺘﺤدﻴــد وﺘﻘﻴــﻴم ﻤﺨــﺎطر ﺘﺒﻴــﻴض اﻷﻤـوال وﺘﻤوﻴــل اﻹرﻫــﺎب اﻝﺘــﻲ ﻗــد ﺘﻨﺸــﺄ ﻨﺘﻴﺠــﺔ
ﺘط ــوﻴر ﻤﻨﺘﺠ ــﺎت ﺠدﻴ ــدة وﻤﻤﺎرﺴ ــﺎت ﻤﻬﻨﻴ ــﺔ ﺠدﻴ ــدة ،ﺒﻤ ــﺎ ﻓ ــﻲ ذﻝ ــك اﻝوﺴ ــﺎﺌل
اﻝﺠدﻴدة ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت ،وﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸـﺄ ﻋـن اﺴـﺘﺨدام ﺘﻘﻨﻴـﺎت ﺠدﻴـدة أو ﻗﻴـد
اﻝﺘطـوﻴر ﻓــﻲ ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﻜـل ﻤــن اﻝﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻝﺠدﻴــدة واﻝﻤوﺠـودة ﺴــﺎﺒﻘﺎًٕ ،واﺠـراء

ﺘﻘﻴ ــﻴم ﻝﻠﻤﺨ ــﺎطر ﻗﺒ ــل إط ــﻼق ﻫ ــذﻩ اﻝﻤﻨﺘﺠ ــﺎت أو اﻝﻤﻤﺎرﺴ ــﺎت أو اﻝﺘﻘﻨﻴ ــﺎت أو
اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ واﺘﺨﺎذ ﺘداﺒﻴر ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻹدارة ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺎطر وﺨﻔﻀﻬﺎ.

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺮة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ١٨

 -١١٠اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﺈﺴــﺘﻤرار ﺒﻤراﺠﻌــﺔ اي ﺘﺤــدﻴث ﻴــﺘم ﻋﻠــﻰ اﻝﻤوﻗــﻊ اﻹﻝﻜﺘروﻨــﻲ ﻝﻠﻤدﻴرﻴــﺔ
اﻝﻌﺎﻤــﺔ ﻝﻘــوى اﻷﻤــن اﻝــداﺨﻠﻲ ) ( www.isf.gov.lbﻓــﻲ ﻤــﺎ ﻴﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻷﺴــﻤﺎء
اﻝﻤﺤددة واﻝﻤدرﺠﺔ ﻋﻠـﻰ اﻝﻼﺌﺤـﺔ اﻝوطﻨﻴـﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺄﺴـﻤﺎء اﺸـﺨﺎص طﺒﻴﻌﻴـﻴن
وﻤﻌﻨــوﻴﻴن وﻜﻴﺎﻨــﺎت ﻤﻌﻨﻴــﻴن ﺒﺘــورطﻬم ﻓــﻲ اﻻرﻫــﺎب او ﺘﻤوﻴــل اﻻرﻫــﺎب ،وذﻝــك
ﻤ ــن ﺨ ــﻼل اﻝﺒـ ـراﻤﺞ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎﺘﻴ ــﺔ اﻝﻤﺘ ــوﻓرة واﻝﻘﻴ ــﺎم ﻓ ــو اًر ﺒﺘطﺒﻴ ــق ﻗـ ـ اررات "ﻫﻴﺌ ــﺔ
اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ" ﺒﺸﺄﻨﻬم اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺠﻤﻴد اﻻﻤـوال او اﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت او اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت
ﺒﻤــﺎ ﻓﻴــﻪ ﺘﻠــك اﻝﺘــﻲ ﻴــﺘم ﻤﺤﺎوﻝــﺔ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﻬــﺎ أو اﻷﺼــول اﻷﺨــرى اﻝﻌﺎﺌــدة ﻝﻬــذﻩ
اﻻﺴﻤﺎء أو اﻝﺘﻲ ﺘﻜون ﺘﺤت ﺴﻴطرﺘﻬﺎ وذﻝك ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠـدت ﺒـﺄي ﺸـﻜل ﻜـﺎن
)ﻤﺒﺎﺸ ــر أو ﻏﻴ ــر ﻤﺒﺎﺸ ــر ،ﻤﺸ ــﺘرك ،(...ﻋﻠ ــﻰ ان ﻴ ــﺘم ﺘزوﻴ ــد "ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴ ــق
اﻝﺨﺎﺼـ ــﺔ" وﺨـ ــﻼل ﻤﻬﻠـ ــﺔ اﻗﺼـ ــﺎﻫﺎ  ٤٨ﺴـ ــﺎﻋﺔ ﺒﻤـ ــﺎ ﻴﻔﻴـ ــد اﻨﻬـ ــﺎ ﻗﺎﻤـ ــت ﺒـ ــذﻝك
وﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﻝدﻴﻬﺎ ﺒﻬذا اﻝﺨﺼوص.
 -١ ١١اﺒﻼغ "ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ" ﻓﻲ ﺤﺎل وﺠود ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴن اﺴم اﺤـد ﻋﻤﻼﺌﻬـﺎ
واﺴــم وﺘﻔﺎﺼــﻴل ﻤﺤــددة وﻤدرﺠــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻝﻼﺌﺤــﺔ اﻝوطﻨﻴــﺔ اﻝﻤﻨــوﻩ ﻋﻨﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻝﺒﻨــد
) (١٠ﻤن اﻝﻤﻘطﻊ "أوﻻً" ﻤن اﻝﻤﺎدة  ١٢ﻫذﻩ.
 -١ ١٢ﺘطﺒﻴــق اﻝﺘوﺼــﻴﺔ اﻝﺴــﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻌﻤــل اﻝﻤــﺎﻝﻲ ﻝﺠﻬــﺔ اﻝﻘﻴــﺎم ﺒﺎﻝﻤراﺠﻌــﺎت
اﻝﻼزﻤﺔ واﻝﺘﺠﻤﻴـد اﻝﻔـوري ﻝﻼﻤـوال او اﻝﺤﺴـﺎﺒﺎت ذات اﻝﺼـﻠﺔ او اﻝﻌﻤﻠﻴـﺎت ﺒﻤـﺎ
ﻓﻴﻪ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﻤﺤﺎوﻝﺔ اﻝﻘﻴـﺎم ﺒﻬـﺎ أو اﻷﺼـول اﻷﺨـرى ،ﻋﻠـﻰ ان ﻴـﺘم ﺘزوﻴـد
"ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ" ﺨـﻼل ﻤﻬﻠـﺔ اﻗﺼـﺎﻫﺎ  ٤٨ﺴـﺎﻋﺔ ﺒﻤـﺎ ﻴﻔﻴـد اﻨﻬـﺎ ﻗﺎﻤـت
ﺒذﻝك وﺒﺎﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘوﻓرة ﻝدﻴﻬﺎ ﺒﻬـذا اﻝﺨﺼـوص واﻝﻘﻴـﺎم ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻت اﻝﺘﺸـﺎﺒﻪ
ﺒﺈﺒﻼغ "ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ" ،ﻜﻤﺎ واﻝﻘﻴﺎم ﺒﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤرﺘﺒطﺔ.
 -١ ١٣ﺘطﺒﻴــق إﺠ ـراءات اﻝﻌﻨﺎﻴــﺔ اﻝواﺠﺒــﺔ اﻝﻤﻌــززة ،ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﺴــب ﻤــﻊ درﺠــﺔ اﻝﻤﺨــﺎطر،
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻝﻌﻤل واﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘم ﻤﻊ اﻷﺸﺨﺎص اﻝطﺒﻴﻌﻴﻴن واﻝﻤﻌﻨوﻴﻴن
)ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك اﻝﻤؤﺴﺴــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ( ﻤــن اﻝــدول اﻝﺘــﻲ ﺘــدﻋو ﻤﺠﻤوﻋــﺔ اﻝﻌﻤ ــل
اﻝﻤــﺎﻝﻲ إﻝــﻰ إﺘﺨــﺎذ ذﻝــك اﻹﺠـراء ﺒﺤﻘﻬــﺎ .ﻋﻠــﻰ أن ﻴــﺘم ،ﻝﻬــذا اﻝﻐــرض ،ﻤراﺠﻌــﺔ
اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻬذﻩ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ ﺒﺸﻜل دوري ﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻌـد ﻜـل إﺠﺘﻤـﺎع ﻋـﺎم
ﻝﻬﺎ.

 -١أﺿﻴﻒ ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ١٩

ﺜﺎﻨﻴﺎً :١ﻋﻠــﻰ اﻝﻔــروع واﻝﺸــرﻜﺎت اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻝﺨــﺎرج اﻝﺘــﻲ ﺘﻤﺘﻠــك اﻝﻤﺼــﺎرف اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻴــﺔ
أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ،ﻜﺤـد أدﻨﻰ ،اﻹﺠراءات اﻝﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻝﻨــظﺎم وﻓــﻲ
ﺤــﺎل ﺘﻌــذر ذﻝــك ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺘﻌﺎرﻀــﻬﺎ ﻤــﻊ أﺤﻜــﺎم اﻝ ــﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤ ــﺔ اﻝﻤﻠزﻤ ــﺔ اﻝﻤﻌﻤــول
ﺒﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻤﻜ ــﺎن وﺠــود اﻝﻔــرع أو اﻝﺸ ــرﻜﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌــﺔ ،ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺼ ــرف ﺘطﺒﻴــق إﺠـ ـراءات
إﻀ ــﺎﻓﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴ ــﺒﺔ ﻹدارة ﻤﺨ ــﺎطر ﺘﺒﻴ ــﻴض اﻷﻤـ ـوال وﺘﻤوﻴ ــل اﻹرﻫ ــﺎب ٕواﻋ ــﻼم "ﻫﻴﺌ ــﺔ
اﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺨﺎﺼﺔ" ﺒذﻝك.
ﺜﺎﻝﺜﺎً :ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻜـ ـ ــل ﻤﺼـ ـ ــرف ﻝﺒﻨـ ـ ــﺎﻨﻲ ﺘطﺒﻴـ ـ ــق اﺠ ـ ـ ـراءات اﻝﻌﻨﺎﻴـ ـ ــﺔ اﻝواﺠﺒـ ـ ــﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ ﻋﻤـ ـ ــﻼء
اي ﻤن ﻓروﻋﻪ ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻨﻔﻴـذﻩ ﻋﻤﻠﻴـﺔ او ﻓﺘﺤـﻪ ﺤﺴـﺎﺒﺎً ﻓـﻲ ﻝﺒﻨـﺎن ﻝﺼـﺎﻝﺢ
اي ﻤـ ــن ﻫـ ــؤﻻء اﻝﻌﻤـ ــﻼء ،ﺤﺘـ ــﻰ وان ﻜﺎﻨـ ــت ﻫـ ــذﻩ اﻝﻔـ ــروع ﻓـ ــﻲ اﻝﺨـ ــﺎرج ﺘﻘـ ــوم اﻴﻀ ـ ـﺎً
ﺒﺈﺠراءات اﻝﻌﻨﺎﻴﺔ اﻝواﺠﺒﺔ.
اﻝﻤﺎدة :١٣

ﻋﻠﻰ ﻤﻔوض اﻝﻤراﻗﺒﺔ ﻝدى اﻝﻤﺼرف:
 -١أن ﻴ ارﺠـ ـ ـ ــﻊ إﺠ ـ ـ ـ ـراءات اﻝﺘدﻗـ ـ ـ ـ ـﻴق اﻝـ ـ ـ ــداﺨﻠﻲ ﻝﻠﺘﺤﻘـ ـ ـ ــق ﻤـ ـ ـ ـ ـن ﺘﻘـ ـ ـ ـ ـﻴد اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـ ـرف
ﺒﺄﺤﻜـ ـ ـ ــﺎم اﻝﻘـ ـ ـ ــﺎﻨون وأﺤﻜـ ـ ـ ــﺎم ﻫـ ـ ـ ـ ـذا اﻝﻨظـ ـ ـ ــﺎم ،وﻋـ ـ ـ ـ ـﻠﻴﻪ إﻋـ ـ ـ ـ ـداد ﺘﻘرﻴـ ـ ـ ـ ـر ﺴـ ـ ـ ـ ـﻨوي
ﺒﻬ ـ ـ ـ ــذا اﻝﺨﺼ ـ ـ ـ ــوص ﻴرﻓﻌ ـ ـ ـ ــﻪ إﻝ ـ ـ ـ ــﻰ ﻤﺠﻠ ـ ـ ـ ــس إدارة اﻝﻤﺼ ـ ـ ـ ــرف ٕواﻝ ـ ـ ـ ــﻰ ﺤ ـ ـ ـ ــﺎﻜم
ﻤﺼـ ـ ــرف ﻝﺒﻨـ ـ ــﺎن ٕواﻝـ ـ ــﻰ ﻝﺠﻨـ ـ ــﺔ اﻝرﻗﺎﺒـ ـ ـ ـﺔ ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ـ ـ ـﺎرف ،ﻋﻠـ ـ ــﻰ أن ﻴﺘﻀـ ـ ــﻤن
ﻫــذا اﻝﺘﻘرﻴــر ﺒﺎﻹﻀــﺎﻓﺔ إﻝــﻰ ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﻤراﺠﻌــﺔ واﻗﺘراﺤﺎﺘــﻪ ﺒﺨﺼــوص ﺘﻔﻌﻴــل أﻋﻤــﺎل
اﻝرﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ،ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻔﺼﻠﺔ ﺤـول اﻝﺘﺤﻘق ﻤن ﻗﻴﺎم اﻝﻤﺼرف ،ﻋﻠﻰ
اﻷﻗل وﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝذﻜر ﻻ اﻝﺤﺼر ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أ( اﻝﺘﻘﻴد ﺒﺄﺤﻜﺎم اﻝﻤواد  ١١، ١٠ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣و  ١٢ﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم.
ب( ﺘﻌﺒﺌﺔ أﻨﻤوذج ﻤﻌرﻓﺔ اﻝﻌﻤﻼء ).(KYC
ج( إﻋﺘﻤ ــﺎد ﺴﻴﺎﺴ ـ ـﺔ ٕواﺠـ ـراءات ﻤﻜﺘوﺒ ـ ـﺔ ﻝﺠﻬ ـ ـﺔ ﻗﺒ ــول وﻓ ــﺘﺢ اﻝﺤﺴ ــﺎﺒﺎت اﻝﺠدﻴ ــدة
ﻝﻠﻌﻤﻼء.

د( اﻹﺴ ـ ـ ـ ـ ــﺘﻌﻼم ﻋ ـ ـ ـ ـ ــن ﻤﺼ ـ ـ ـ ـ ــدر اﻷﻤـ ـ ـ ـ ـ ـوال اﻝﻤﺘﻠﻘ ـ ـ ـ ـ ــﺎة ووﺠﻬﺘﻬ ـ ـ ـ ـ ــﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺔ
وﻋن ﻤﺒررات اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﻤﺤـددة ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨون ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺘﺒﻴـﻴض اﻷﻤـوال
وﻫ ــذا اﻝﻨظ ــﺎم وﺘﺤدﻴ ــد ﺴ ــﻘوف ﻝﻺﻴ ــداﻋﺎت وﻝﻠﺴ ــﺤوﺒﺎت اﻝﻨﻘدﻴ ــﺔ وﻝﻠﺘﺤﺎوﻴ ــل
اﻝ ـواردة ﻤــن اﻝﺨــﺎرج واﻝواﺠــب اﻝﺘﻨﺒــﻪ ﻝﻬــﺎ ﻀــﻤن إﺠ ـراءات اﻝﺤﻴطــﺔ ،وﻜــذﻝك
إﻋﺘﻤﺎد ﻨﻤﺎذج إﻴداﻋﺎت ﺘظﻬر ﻤﺼدر اﻷﻤوال اﻝﻤودﻋﺔ ﻋﻨد ﺘﺠـﺎوز اﻹﻴـداع
أو ﻤﺠﻤوع اﻹﻴداﻋﺎت اﻝﺴﻘف اﻝﻤﺤدد.

 -١ﻋﺪل ﻫﺬا اﳌﻘﻄﻊ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥
ﻨص /ﻗﺴم  /١ر  /٨٣ت /٢٠٢١-١٢-٣١

 ٥٥٨ﻣﻜﺮر ٢٠

ﻫـ( ﺘﺤﻀـ ــﻴر ﺘﻘـ ــﺎرﻴر دورﻴـ ــﺔ )ﻓﺼـ ــﻠﻴﺔ ﻋﻠـ ــﻰ اﻷﻗـ ــل( ﺤـ ــول ﺤرﻜـ ــﺔ اﻹﻴـ ــداﻋﺎت
واﻝﺴﺤوﺒﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ وﻜذﻝك اﻝﺘﺤﺎوﻴل اﻝواردة ﻓـﻲ ﺤﺴ ـﺎﺒﺎت اﻝﻌﻤـﻼء وﻤراﺠﻌـﺔ
اﻝﻘﻴﻤﻴن ﻋﻠﻰ اﻹدارة وﻗﺴم اﻝﺘدﻗﻴق اﻝداﺨﻠﻲ.
ﻫـذﻩ اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻤن ﻗﺒل ّ
و( ﺘﻀــﻤﻴن إﺠ ـراءات اﻝﺘــدﻗﻴق اﻝــداﺨﻠﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤــدة ،ﺘــداﺒﻴر ﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﻤراﺠﻌــﺔ ﻤــدى
اﻝﺘﻘﻴد ﺒﻬﺎ.
 -٢أن ﻴﺒﻠــﻎ ،ﻓــو اًر ،ﺤــﺎﻜم ﻤﺼــرف ﻝﺒﻨــﺎن ﺒﺼــﻔﺘﻪ رﺌﻴﺴ ـﺎً ﻝـ ـ "ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴــق اﻝﺨﺎﺼــﺔ"
ﻋن أﻴﺔ ﻤﺨﺎﻝﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻨظﺎم.
اﻝﻤﺎدة  :١ ١٤ﺘطﺒق أﺤﻜﺎم ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺸرﻜﺎت اﻹﻴﺠﺎر اﻝﺘﻤوﻴﻠﻲ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت
اﻝﺘﻲ ﺘﺼدر وﺘروج ﺒطﺎﻗﺎت اﻹﻴﻔﺎء أو اﻹﺌﺘﻤﺎن اﻝﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻝﺒﻨﺎن

 -١ﻋﺪﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﳌﺎدة ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﻮﺳﻴﻂ رﻗﻢ  ١٣٣٨٨ﺗﺎرﻳﺦ ) ٢٠٢١/١٢/٢٣ﺗﻌﻤﻴﻢ وﺳﻴﻂ رﻗﻢ .(٦٠٥

