تعميم وسيط رقم ٣٩٣
للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية
والمصرفية بالوسائل االلكترونية

ن ودعكم ربط ا نس خة ع ن الق رار الوس يط رق م  ١٢٠١٨ت اريخ  ٢٠١٥/٦/٣٠المتعل ق بتع ديل
القرار االساسي رق م  ٧٥٤٨ت اريخ ) ٢٠٠٠/٣/٣٠العملي ات المالي ة والمص رفية بالوس ائل االلكتروني ة(
المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٩
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قرار وسيط رقم ١٢٠١٨
تعديل القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ،سيما المادة  ٧٠منه،
بناء على القانون رقم  ١٣٣تاريخ  ١٩٩٩/١٠/٢٦المتعلق بمھام مصرف لبنان،
بنا ًء على القانون رقم  ٣١٨تاريخ  ٢٠٠١/٤/٢٠المتعلق بمكافحة تبييض االموال ،سيما المادة  ٤منه،
وبن ا ًء عل ى الق رار االساس ي رق م  ٧٥٤٨ت اريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠وتعديالت ه المتعل ق بالعملي ات المالي ة
والمصرفية بالوسائل االلكترونية سيما البند ) (٨من "المادة  "٥منه،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٥/٦/١٧
يقرر ما يأتي:
المادة األولى :يلغى نص المادة  ٣من القرار األساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل بالنص
التالي:
» أوالً :استثنا ًء ألحكام البند ) (١من المادة الثاني ة م ن ھ ذا الق رار ،يحظ ر القي ام بالعملي ات
المص رفية بواس طة االجھ زة االلكتروني ة الجوال ة والثابت ة ب ين زب ائن مص ارف
مختلفة اال لتلقي طلبات التحاويل المصرفية من العميل وذلك شرط:
 ان ال ي تم تنفي ذھا بش كل آن ي عب ر التطبي ق ) (Applicationأو البرن امجااللكتروني المستخدمين على جھاز العميل.
 ان تتأك د دوائرال ـ  Back Officeل دى المص رف المعن ي م ن مطابق ة طلب اتالتحويل للقوانين واالنظمة المرعية االجراء.
 ان ي تم تنفي ذھا ،حص راً ،ب الطرق التقليدي ة المعھ ودة )أي بواس طة ش بكةالـ  SWIFTالمعتمدة بين المصارف(.
ثانيا ً :يحظ ر اص دار النق ود االلكتروني ة ) (Electronic Moneyم ن أي ك ان والتعام ل
بھا بأي شكل من االشكال«.
الم ادة الثاني ة :يض اف ال ى الق رار األساس ي رق م  ٧٥٤٨ت اريخ " ٢٠٠٠/٣/٣٠الم ادة  ٩مك رر"
التالي نصھا:
»الم ادة  ٩مك رر :عل ى أي م ن المؤسس ات المح ددة ف ي البن دين ) (٣و) (٤م ن "الم ادة "٢
م ن ھ ذا الق رار والت ي تق وم بعملي ات التحاوي ل النقدي ة بالوس ائل اإللكتروني ة
التقيد على االقل بما يلي:
 -١التحقق من ھوية الزبائن وعناوينھم باالستناد الى وثائق رسمية.
../..

-٢ -٢مس ك س جالت خاص ة بالعملي ات الت ي تف وق قيم ة ك ل منھ ا
مبلغ  ١٠,٠٠٠د.أ .او ما يعادله.
 -٣االحتف اظ بص ور ع ن الوث ائق الرس مية )ھوي ة الزب ائن ،العن وان(
وع ن المس تندات المتعلق ة بالعملي ات الت ي تف وق قيم ة ك ل منھ ا
مبلغ  ١٠,٠٠٠د.أ .او ما يعادله لمدة ال تقل عن خمس سنوات.
 -٤وضع نظام ضبط داخلي ) (Internal Control Systemفاعل لمكافحة
تبييض االموال وتمويل االرھاب يشمل كحد ادنى:
أ  -وضع دليل إجراءات كافٍ وفعال لمكافحة تبييض األموال وتمويل
اإلرھ اب يش مل إج راءات العناي ة الواجب ة المطلوب ة تج اه العم الء
التي تتكرر عملياتھم وتفوق مبلغ معين.
ب -تعيين ضابط امتث ال ) ،(Compliance Officerعل ى أن يخض ع
باستمرار لدورات تدريبية في ھذا المجال.
ج -اعتماد برامج معلوماتية لمراقبة العمليات.
د  -قي ام ض ابط االمتث ال بإع داد تق ارير دوري ة ع ن مراقب ة العملي ات
ترتك ز عل ى المخ اطر) (Risk Based Approachوع ن م دى
التقي د ب االجراءات المطلوب ة ،عل ى ان تش مل تق اريره أيض ا ً م دى
إلتزام الوكالء الثانويين باإلجراءات واالنظمة.
ھـ -تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة المتعلق ة بعملي ات تبي يض
األموال وتمويل اإلرھاب تتضمن على األق ل ،األس ماء الت ي تعم م
م ن قب ل "ھيئ ة التحقي ق الخاص ة" واالس ماء المبل غ عنھ ا م ن قب ل
المؤسسة المعنية الى الھيئة المذكورة وتحديثھا بصورة مستمرة.
 -٥إب الغ "ھيئ ة التحقي ق الخاص ة" ع ن تفاص يل العملي ات الت ي يش تبه أنھ ا
تخفي تبييضا ً لألموال أو تمويالً لإلرھاب.
 -٦الطلب من الموظفين ل ديھا ،تح ت طائل ة المس ؤولية ،ع دم إع الم العم الء
عن د قي ام "ھيئ ة التحقي ق الخاص ة" باإلس تعالم أو بالت دقيق ف ي عملي اتھم
اال في حال صدور قرار عن ھذه الھيئة يفيد بذلك.
 -٧تزوي د "ھيئ ة التحقي ق الخاص ة" بنس خة ع ن التقري ر الس نوي ال ذي يع ده
مف وض المراقب ة ل ديھا والمتعل ق ب التحقق م ن اج راءات مكافح ة تبي يض
االموال وتمويل االرھاب المطبقة في المؤسسة المعنية ومدى فاعلية ھذه
االج راءات وذل ك ف ي مھل ة اقص اھا نھاي ة ش ھر نيس ان ال ذي يل ي الس نة
المالية المنصرمة«.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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