
 ۲۱اعالم ھیئة التحقیق الخاصة رقم 

 سیما شركات التأمین ۲٤/۱۱/۲۰۱٥تاریخ  ٤٤موجھ الى الجھات المشار الیھا في المادة الخامسة من القانون رقم 

 ۷و ٦، ٥(مكافحة تبییض االموال وتمویل االرھاب)، سیما احكام المواد  ۲٤/۱۱/۲۰۱٥تاریخ  ٤٤بناًء على القانون رقم 
 منھ،

المشار الیھا في  ۳/۹/۱۹٥٦ولما كان یتوجب على المؤسسات غیر الخاضعة لقانون سریة المصارف الصادر بتاریخ 
، ومنھا شركات التأمین، التقید بالموجبات المنصوص علیھا في المادة الرابعة منھ ٤٤المادة الخامسة من القانون رقم 

 لغایات » ةالھیئ«وبالنصوص التنظیمیة وبالتوصیات التي تصدر عن 
 تطبیق أحكامھ،

 ،۲۰۱٦أیلول  ۸المتخذ في جلستھا المنعقدة بتاریخ » ھیئة التحقیق الخاصة«وبناًء على قرار 
  یطلب ما یلي:

تطبیق اجراء ات العنایة الواجبة على العمالء الدائمین (سواء كانوا اشخاًصا طبیعیین او معنویین او بنیة قانونیة  .۱
خاصة) لجھة التحقق من ھویتھم باالستناد الى وثائق او معلومات او بیانات موثوقة، كما وتحدید ھویة صاحب الحق 

االستناد الى وثائق او معلومات او بیانات موثوقة، كما والحصول االقتصادي واتخاذ الخطوات الالزمة للتحقق منھا ب
المرفق بھذا االعالم وذلك بالنسبة لعقود  )KYC Form(كحد ادنى على المعلومات المحددة في انموذج معرفة العمیل 

 الضمان على الحیاة السیما تلك المرتبطة بتكوین رؤوس االموال ووحدات االستثمار.
 اعاله.  ۱التأكد من إلتزام وسطاء ووكالء التأمین المعتمدین تطبیق اجراء ات العنایة الواجبة المشار إلیھا في البند  .۲
فاعل لمكافحة تبییض االموال وتمویل االرھاب یشمل كحد  )Internal Control System(وضع نظام ضبط داخلي  .۳

 ادنى:
، على أن )AML / CFT Compliance Officer(ال وتمویل اإلرھاب تعیین ضابط امتثال لمكافحة تبییض األمو أ)

 یخضع باستمرار لدورات تدریبیة في ھذا المجال.
 اعتماد برامج معلوماتیة لمراقبة العملیات التي تتطلب ذلك. ب)
 Risk(ر قیام ضابط االمتثال بإعداد تقاریر دوریة، ترفع إلى اإلدارة، عن مراقبة العملیات ترتكز على المخاط ج)

Based Approach(  وعن مدى التقید باالجراء ات المطلوبة، على ان تشمل تقاریره ایًضا مدى التزام وسطاء
ووكالء التأمین الذین یتم التعامل معھم بذات اإلجراء ات المطبقة على شركات التأمین وباألخص لجھة تزوید ھذه 

 األخیرة بالمستندات التي یستحصلون علیھا من الزبائن المعنیین.
 وظفین ووسطاء ووكالء التأمین المعنیین من خالل دورات تدریبیة على اإلجراء ات المطلوبة.اطالع الم د)

تنظیم مركزیة ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلقة بعملیات تبییض األموال وتمویل اإلرھاب تتضمن على األقل،  ھـ)
حدیثھا وت» الھیئة«ا من قبل الشركة الى واألسماء المبّلغ عنھ» ھیئة التحقیق الخاصة«األسماء التي تعمم من قبل 

 بصورة مستمرة. 
وضع دلیل إجراء ات یتضّمن إجراء ات مكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب المطلوبة، على ان یشمل الدلیل  و)

ل اایًضا، فیما خص بوالص التأمین على الحیاة التي لھا طابع إستثماري، المؤشرات المعدّدة أدناه على سبیل المث
 ال الحصر، والتي تدل، في حال لم تكن مبّررة، على احتمال وجود عملیات تبییض أموال أو تمویل إرھاب:

 المستفید من بولیصة التأمین على الحیاة  •
)Beneficiary( . 

 إستبدال المستفید الحالي بمستفید آخر ال عالقة واضحة لھ بصاحب البولیصة.  •
 دون أسباب مبّررة.  )Multiple policies(شراء عدّة بوالص تأمین على الحیاة  •
 بولیصة غیر متالئمة مع حاجات صاحبھا أو مختلفة عن بوالص أخرى أصدرت سابقًا بناًء لطلبھ.  •
 . )Single Premium(شراء بولیصة تأمین على الحیاة بموجب قسط واحد كبیر  •
 حیاة من قبل شخص غیر مقیم وغیر لبناني. شراء بولیصة تأمین على ال •
تسدید أقساط على بولیصة التأمین على الحیاة بموجب دفعات نقدیة كبیرة و/أو متكررة، أو دفعات غیر متالئمة  •

 مع الوضع المالي لصاحب البولیصة. 



 دفعات مصادرھا غیر واضحة. •
 .)Booster(تغذیة بولیصة التأمین على الحیاة بقسط واحد كبیر  •
 . )Overfunding(تغذیة بولیصة التأمین على الحیاة بأقساط إضافیة ومتكررة خارجة عن النمط المعتاد  •
 تسدید أقساط بولیصة التأمین على الحیاة من الخارج.  •
للحصول على شیكات من شركة  )Cash value(طلب سحوبات على القیمة النقدیة لبولیصة التأمین على الحیاة  •

 التأمین، وذلك بعد مرور مدّة زمنیّة قصیرة من إصدار البولیصة. 
 إلى حسابات في الخارج. )Cash value(طلب تحاویل على القیمة النقدیة لبولیصة التأمین على الحیاة  •
 شیكات من شركة التأمین.إلغاء بولیصة التأمین على الحیاة دون أي إعتبار للغرامات بھدف الحصول على  •

عن تفاصیل العملیات التي یشتبھ أنھا تخفي تبییًضا لألموال أو تمویًال لإلرھاب وفق » ھیئة التحقیق الخاصة«إبالغ  .٤
، على أن تشمل ھذه اإلبالغات العملیات المشبوھة ۱٦/۹/۲۰۱٤تاریخ  ۱۷رقم » الھیئة«اآللیة الواردة في إعالم 

 وكالء التأمین الذین یتم التعامل معھم. المجراة من قبل وسطاء و
عالم أو باإلست» ھیئة التحقیق الخاصة«الطلب من الموظفین لدیھا، تحت طائلة المسؤولیة، عدم إعالم العمالء عند قیام  .٥

 یفید بذلك.» الھیئة«بالتدقیق في عملیاتھم اال في حال صدور قرار عن ھذه 
ة لمنع سوء استغالل التطورات التكنولوجیة في تبییض األموال أو تمویل اإلرھاب اتخاذ االجراء ات والتدابیر الالزم .٦

وعند التعامل مع عمالء ذوي مخاطر مرتفعة، وكذلك االمر في حال نشوء عالقات مراسلة مصرفیة وبالتالي التقیّد 
 بالتعامیم واالعالمات الصادرة عن مصرف لبنان وھیئة التحقیق الخاصة ضمن ھذا اإلطار. 

تاریخ  ٤٤من القانون رقم  ٥یخضع ألحكام ھذا اإلعالم، حیث ینطبق، جمیع األشخاص المشار إلیھم في المادة  .۷
۲٤/۱۱/۲۰۱٥ . 

 ینشر ھذا االعالم في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ فور صدوره. 

 ۲۰۱٦أیلول  ۹بیروت في 
 حاكم مصرف لبنان

 رئیس ھیئة التحقیق الخاصة
 ریاض توفیق سالمھ


