
 

 ۷إعالم ھیئة التحقیق الخاصة رقم 

 موّجھ إلى مؤسسات الوساطة المالیة

 

 المتعلق بمكافحة تبییض األموال وتعدیالتھ السیما المادة الرابعة ۲۰/٤/۲۰۰۱تاریخ  ۳۱۸باإلستناد إلى القانون رقم 
 من المادة السابعة منھ یطلب من مؤسسات الوساطة المالیة التقیّد كحد أدنى باإلجراء  ات التالیة:  ۱والبند 

واإلستحصال منھ على الوثائق الثبوتیة للتأكد من أنھ  )Correspondent Bank(التحقق من ھویة ونشاط المراسل  .۱
 .)Shell Bank(لیس من نوع 

الدائمین والعابرین، المقیمین وغیر المقیمین ووكالئھم واإلستحصال من األشخاص التحقق من ھویة العمالء  .۲
الطبیعیین على المستندات المتعلقة بھویاتھم ومحل إقامتھم ومن األشخاص المعنویین على المستندات المتعلقة 

نموذج معرفة العمالء بشھادة تسجیلھم ونظامھم وعناوینھم وھویة المفوضین بالتوقیع عنھم واعتماد لھذا الغرض أ
)KYC Form( ،اإلسم الثالثي، تاریخ ومكان الوالدة) یتضمن كحد أدنى المعلومات األساسیة الواجب توفرھا عنھم 

العنوان، الوضع اإلجتماعي، المھنة بالتفصیل، الوضع المالي، صاحب الحق اإلقتصادي، التوقیع الجنسیة، 
 والتاریخ). 

السیما عند الشك، من ھویة العمالء وصاحب الحق اإلقتصادي بمن فیھم أصحاب الحسابات إعادة التحقق دوریًا،  .۳
 المفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبییض األموال

واإلستحصال على  )KYC Form(بغیة تحدیث المعلومات الواردة في أنموذج معرفة العمالء  ۲۰/٤/۲۰۰۱تاریخ 
 الوثائق الثبوتیة الالزمة. 

أعاله والعملیات لمدة خمس سنوات على األقل بعد إقفال  ۲اإلحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالعمالء موضوع البند  .٤
 الحساب أو إنجاز العملیة. 

 تكون مھامھ:  )Compliance Officer(تعیین مسؤول عن مراقبة العملیات  .٥

وضع دلیل إجراء  ات لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب یأخذ بعین اإلعتبار الموجبات الواردة في ھذا  •
اإلعالم على أن یراعي ھذا الدلیل ھیكلیة المؤسسة واألقسام الموجودة فیھا وتطویره عند الحاجة ووضع أنموذج 

 رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة للموافقة علیھما.  أعاله ورفعھما إلى ۲ موضوع البند )KYC Form(معرفة العمالء 

التحقق من حسن تطبیق ومن فعالیة اإلجراء  ات المتبعة لمكافحة تبییض األموال وتمویل اإلرھاب ومراقبة  •
الحسابات (بموجب برامج معلوماتیة متخصصة إذا اقتضت الحاجة تظھر مؤشرات تبییض األموال) للتثبت من عدم 

 ورفعھا إلى رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة. وجود عملیات مشكوك فیھا وتوثیق أعمالھ بالتقاریر الدوریة الالزمة 

 تدریب الموظفین المعنیّین حول طرق مكافحة تبییض األموال.  •

 ) Cash Transaction Slip(تعبئة استمارة العملیات النقدیة  .٦
د.أ. أو ما یعادلھ ویمكن للمسؤول  ۱۰،۰۰۰التي تتضّمن حقًال مخصًصا لمصدر األموال النقدیة التي تفوق قیمتھا مبلغ 

إعفاء بعض العمالء من ھذا اإلجراء بعد تحدید سقوف لھذه اإلعفاء ات ) Compliance Officer(عن مراقبة العملیات 
 تبرر ھذه اإلعفاء ات والسقوف. شرط أن یكون قد تّم ذلك باإلستناد إلى معاییر 

ھیئة التحقیق «تنظیم مركزیة ممكننة للمعلومات المجمعة تتضمن كحد أدنى األسماء التي جرى تعمیمھا من قبل  .۷
وأسماء أصحاب الحسابات المشكوك فیھا والُمبلغ عنھا من قبل المؤسسة وتحدیث ھذه المركزیة بصورة » الخاصة

أیة حسابات تفتح الحًقا ألي من ھؤالء األشخاص بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أو عن » الھیئة«مستمرة وإبالغ 
 بموجب وكالة. 



 إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي یبین أسماء األشخاص الذین یقومون بفتح أو بتحریك حسابات بموجب وكالة.  .۸

 ». الھیئة«عدم إقفال أي حساب یشتبھ بھ قبل الرجوع إلى  .۹

باإلستعالم أو » ھیئة التحقیق الخاصة«الطلب من الموظفین، تحت طائلة المسؤولیة، عدم إعالم العمالء عند قیام  .۱۰
 بإبالغ أصحاب العالقة. » الھیئة«بالتدقیق في حساباتھم، قبل صدور قرار 

بییض ھا تنطوي على تبالعملیات المشكوك بأن» ھیئة التحقیق الخاصة« إبالغ حاكم مصرف لبنان بصفتھ رئیًسا لـ .۱۱
 أموال.

 ینشر ھذا اإلعالم في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ فور صدوره. 

  ۲۰۰٥آب  ۱۸بیروت، في 
 حاكم مصرف لبنان 

 رئیس ھیئة التحقیق الخاصة 
 ریاض توفیق سالمھ


