تعميم وسيط رقم ٥٢٣
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٠٩٣تاريخ  ٢٠١٩/٨/٧المتعلق بتعديل نظام مراقبة
العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب المرفق بالقرار األساسي رقم
 ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨موضوع التعميم االساسي رقم .٨٣
بيروت ،في  ٧آب ٢٠١٩
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣٠٩٣
تعديل "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب"

إن حاكم مصرف لبنان،
ﺑنا ًء على أحكام قانون مكافحة تبييض االموال وتمويل االرھاب رقم  ٤٤تاريخ  ٢٠١٥/١١/٢٤سيما
المادة الراﺑعة منه،
وﺑنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨وتعديالته المتعلق ﺑنظام مراقبة العمليات
المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب،
ً
وﺑنHHا ًء علHHى الصHHالحيات التHHي تعHHود للحHHاكم ﺑغيHHة تHHأمين عمHHل مصHHرف لبنHHان اسHHتنادا الHHى مبHHدأ اسHHتمرارية
المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المادة االولى :يلغى نص المادة  ٢من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصHرفية لمكافحHة تبيHيض األمHوال
وتمويHHل اإلرھHHاب" المرفHHق ﺑHHالقرار األساسHHي رقHHم  ٧٨١٨تHHاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويسHHتبدل
ﺑالنص التالي:
»على المصرف عدم الدخول في عالقة مراسلة مع مصرف صوري او االستمرار فيھا،
وعند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خارجي ،يجب التأكد من أن له وجوداً فعليا ً
وذلك استناداً إلى وثائق ثبوتية يستحصل عليھا ،ﺑاإلضافة إلى كونه ال يتعامل مع مصارف
صورية ويتمتع ﺑسمعة حسنة وھو خاضع لرقاﺑة جيدة ويعتمد إجراءات كافية وفعالة
لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب.
ﺑاإلضافة إلى ما سبق ،على المصرف تطبيق اإلجراءات التالية:
 -١اإلستحصال على موافقة اإلدارة التنفيذية العليا قبل إقامة عالقات مع مصارف مراسلة.
 -٢التثبت من طبيعة نشاط المصرف األجنبي الذي يتعامل معه "."Respondent Bank
 -٣تحديHHHHد مسHHHHؤولية كHHHHل مHHHHن المصHHHHرف والمصHHHHرف األجنبHHHHي الHHHHذي يتعامHHHHل معHHHHه
""Respondent Bank
 -٤القيHHHHHHام ﺑمHHHHHHا يتHHHHHHيح التوصHHHHHHل الHHHHHHى اقتنHHHHHHاع ذاتHHHHHHي ،ﺑالنسHHHHHHبة لحسHHHHHHاﺑات الHHHHHHHدفع
) (Payable Through AccountsالمفتوحHHة لديHHه مHHن قبHHل المصHHارف األجنبيHHة
المراسلة ،ﺑأن ھذه المصارف أدت التزامات العنايHة الواجبHة تجHاه العمHالء الHذين لHديھم
المراسHHHل ،والتأكHHHد مHHHن قHHHدرة
إمكانيHHHة الوصHHHول المباشHHHر إلHHHى حسHHHاﺑات المصHHHرف
ِ
ھذه األخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب«.
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المادة الثانية :يلغHHHى مطلHHHع البنHHHد ) (٢مHHHن المHHHادة  ٣مHHHن "نظHHHام مراقبHHHة العمليHHHات الماليHHHة والمصHHHرفية
لمكافحHHHة تبيHHHيض األمHHHوال وتمويHHHل اإلرھHHHاب" المرفHHHق ﺑHHHالقرار األساسHHHي رقHHHم ٧٨١٨
تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» -٢على المصارف ،كل في ما خصھا ،أن تمتنع عن االحتفاظ ﺑحساﺑات مجھولة أو حساﺑات
ﺑأسHHماء وھميHHة ،وأن تعتمHHد إجHHراءات واضحHHـة لفتHHـح الحسHHـاﺑات ،وأن تطبHHق إجHHراءات
العنايHHـة الواجبHHـة والتHHي تشHHمل التحقHHق مHHن ھويHHة كHHل مHHن عمالئھHHا الHHدائمين والعHHاﺑرين،
المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملھم وفھم كيفية ھيكلة ملكية الشHخص المعنHوي
و/أو كيفية السيطرة عليه وفھم وتحديد الغرض من التعامل و/أو من فHتح الحسHاب ونHوع
أي منھمHHا و"صHHاحب الحHHق االقتصHHادي" ومصHHدر األمHHوال ومراقبHHة العمليHHات ﺑشHHHكل
مستمر ،السيما في الحاالت اآلتية«:
المHHادة الثالثHHة :يلغHHى نHHص كHHل مHHن البنHHد ) (٣والبنHHد ) (٥مHHن المHHادة  ٣مHHن "نظHHام مراقبHHة العمليHHات الماليHHة
والمصHHHرفية لمكافحHHHة تبيHHHيض األمHHHوال وتمويHHHل اإلرھHHHاب" المرفHHHق ﺑHHHالقرار األساسHHHHي
رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» -٣على الموظف المولج ﺑتنفيذ العملية تطبيHق إجHراءات العنايHة الواجبHة ،ﺑمHا يشHمل التحقHق
من ھوية العميل ،ﺑصHرف النظHر عHن قيمHة العمليHة ،إذا الحHظ أن ھنHاك عمليHات متعHددة
تجري ﺑمبالغ تقل عن الحد األدنى المHذكور فHي البنHد ) (٢مHن ھHذه المHادة ويبلHغ أو يفHوق
مجموعھا /١٠٠٠٠/د.أ .أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسHه أو علHى حسHاﺑات متعHددة
لشHHخص واحHHد أو إذا نشHHأ لديHHه شHHك حHHول قيHHام أحHHد العمHHالء ﺑمحاولHHة تبيHHيض أمHHوال
أو تمويل إرھاب«.
» -٥علHHHى المصHHHرف أن يحHHHتفظ ﺑمعلومHHHات عHHHن العميHHHل وعHHHن صHHHاحب الحHHHق االقتصHHHادي
) ،(Beneficial Ownerسيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومھنته ،وعن وضHعه
المHHالي ،وﺑنسHHخ عHHن جميHHع الوثHHائق التHHي اعتمHHدت للتحقHHق ممHHا تقHHدم وﺑملفHHات الحسHHاﺑات
لمHHHHHدة خمHHHHHس سHHHHHنوات علHHHHHى األقHHHHHل ﺑعHHHHHد إقفHHHHHال الحسHHHHHاب أو إنھHHHHHاء عالقHHHHHة العمHHHHHل
وﺑجميHHع المسHHتندات المتعلقHHة ﺑالعمليHHات كافHHة ﺑمHHا يشHHمل المراسHHالت التجاريHHة ونتHHائج
اي تحليل يHتم إجHراؤه ،لمHدة خمHس سHنوات علHى األقHل ﺑعHد إنجHاز العمليHة ،ﺑحيHث يمكHن
أن تشكل ھذه السجالت عند الضرورة دليالً لالدعاء ضد النشاط الجرمي«.
المادة الراﺑعة :يضاف الى المادة  ٣من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال
وتمويHHل اإلرھHHاب" المرفHHق ﺑHHالقرار األساسHHي رقHHم  ٧٨١٨تHHاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨البنHHد )(٧
التالي نصه:
ً
» -٧على المصارف عند فتح حساﺑات ودائع مرقمة لعمالئھا وفقا للمادة  ٣من قانون سرية
المصارف تاريخ  ١٩٥٦/٩/٣استعمال أرقام و/أو حروف حصراً للتعريف عن ھذه
الحساﺑات وعدم استخدام أسماء مستعارة وتطبيق إجراءات العناية الواجبة كافة ﺑشأنھا«.
المادة الخامسة :يضHHاف الHHى المHHادة  ٥مHHن "نظHHام مراقبHHة العمليHHات الماليHHة والمصHHرفية لمكافحHHة تبيHHيض
األمHHوال وتمويHHل اإلرھHHاب" المرفHHق ﺑHHالقرار األساسHHي رقHHم  ٧٨١٨تHHاريخ ٢٠٠١/٥/١٨
البند التالي نصه:
» -يكون لديه أسباب منطقية تحمله على االعتقاد ﺑأن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة
سوف ينبه العميل عن توفر اشتباه لدى المصرف حول تبييض أموال أو تمويل إرھاب
وفي ھذه الحالة يسمح للمصرف ﺑعدم مواصلة ھذه االجراءات«.
../..

-٣المادة السادسة :يلغHHHى نHHHص البنHHHد ) (١مHHHن المHHHادة  ٧مHHHن "نظHHHام مراقبHHHة العمليHHHات الماليHHHة والمصHHHرفية
لمكافحHHHة تبيHHHيض األمHHHوال وتمويHHHل اإلرھHHHاب" المرفHHHق ﺑHHHالقرار األساسHHHي رقHHHم ٧٨١٨
تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» -١يتوجب على المصرف أن يطبّق إجراءات العناية الواجبة المع ّززة ﺑما يشHمل االسHتعالم
مHHن العميHHل عHHن مصHHدر األمHHوال ووجھتھHHا وعHHن موضHHوع العمليHHة وھويHHة المسHHتفيد
وصاحب الحق االقتصادي ،وذلك عندما تنطوي العملية على الخصائص التالية:
أ( أن تجHHري ھHHذه العمليHHة فHHي ظHHروف غيHHر اعتياديHHة مHHن التعقيHHد ،وعلHHى المصHHرف
أن يقدر ھذه الظروف ليس فقط ﺑالنظر إلى نوع العملية وطبيعتھا ،ﺑل أيضا ً ﺑHالنظر
إلى غايتھا الظاھرة.
ب( أن تبدو ھذه العملية وكأن لHيس لھHا مبHرراً اقتصHاديا أو ھHـدفا ً مHـشروعاً ،خصوصHا ً
ﺑسHHبب التفHHاوت ﺑHHين العمليHHة والنشHHاط المھنHHي للعميHHل أو حتHHى ﺑينھHHا وﺑHHين عاداتHHه
أو شخصيته.
ً
ج( أن يكHون أحHHد طرفHHي العمليHHة مHHن رعايHا دول أو مقيمHا فHHي دول ال تطبHHق توصHHيات
كHاف ويHتم التحقHق مHن ذلHك مHن خHالل
مجموعة العمل المالي أو تطبقھا ﺑشكل غيHر
ٍ
المراجعHHة الدوريHHة للموقHHع اإللكترونHHي لھHHذه المجموعHHة خاصHHة ﺑعHHد كHHل اجتمHHاع
عام لھا«.
المادة الساﺑعة :يلغى نص البند )ب( من المادة  ٨مHن "نظHام مراقبHة العمليHات الماليHة والمصHرفية لمكافحHة
تبيHHHHHHيض األمHHHHHHوال وتمويHHHHHHل اإلرھHHHHHHاب" المرفHHHHHHق ﺑHHHHHHالقرار األساسHHHHHHي رقHHHHHHم ٧٨١٨
تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» ب( أن تتHHاﺑع مHHن خHHالل الوحHHدات واألقسHHام المشHHار إليھHHا فHHي المHHادة  ١١مHHن ھHHذا النظHHام،
الحسHHHاﺑات المفتوحHHHة والعمليHHHات التHHHي تجHHHري لHHHديھا ،ﺑواسHHHطة ﺑHHHرامج معلوماتيHHHة
متخصصHHHة تتHHHيح مراقبHHHة الحسHHHاﺑات والعمليHHHات ،التHHHي تنطبHHHق عليھHHHا المؤشHHHرات
كتلHHHك المHHHذكورة أعHHHاله ،ﺑاالسHHHتناد الHHHى نمHHHط العميHHHل )(Customer Profiling
وان تستخلص تقارير دورية عنھا )يومية ،أسبوعية ،شھرية ،سنوية(«.
المادة الثامنة :يلغى نHص الفقHرة )ب( مHن البنHد ) (١مHن المقطHع "أوالً" مHن المHادة  ٩مHن "نظHام مراقبHة
العمليHHHات الماليHHHة والمصHHHرفية لمكافحHHHة تبيHHHيض األمHHHوال وتمويHHHل اإلرھHHHاب" المرفHHHق
ﺑالقرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» ب( األشخاص المعرضون سياسيا ً )  (Politically Exposed Persons-PEPsوفHق
تعريف مجموعة العمل المالي« .
المـادة التاسعة :يلغHHى نHHص المقطHHع "ثانيHاً" مHHن المHHادة  ٩مHHن "نظHHام مراقبHHة العمليHHات الماليHHة والمصHHرفية
لمكافحHHHة تبيHHHيض األمHHHوال وتمويHHHل اإلرھHHHاب" المرفHHHق ﺑHHHالقرار األساسHHHي رقHHHم ٧٨١٨
تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» ثانياً:وضع تداﺑير وإجراءات للمراقبة ترتكHز علHى المخHاطر )(Risk Based Control
واعتمHHHاد ،كحHHHد أدنHHHى و فHHHي مHHHا خHHHص العمHHHالء و"اصHHHحاب الحHHHق االقتصHHHادي"
) (Beneficial OwnersواألشHHHHخاص المعرضHHHHين سياسHHHHيا ً وأفHHHHراد عHHHHائالتھم
واألشHHHHخاص المقHHHHرﺑين مHHHHنھم ،والعمليHHHHات المصنفHHHHـة ﺑدرجHHHHة "مخHHHHاطر عاليHHHHة"
) (High Riskوفقا ً لتصHنيف المخHاطر ) ،(Risk ScoringالتHداﺑير و اإلجHراءات
المع ّززة التالية:
 -١زيادة التوعية حول أھمية التشدد فHي المراقبHة وإعطائھHا أولويHة والقيHام ﺑالمتاﺑعHة
المستمرة المعززة لعالقة العمل.
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-٤ -٢االستحصHHHال علHHHى معلومHHHات أكثHHHر تفصHHHيالً عHHHن العمHHHالء و"اصHHHحاب الحHHHق
االقتصHادي" ) (Increased KYC Levels) (Beneficial OwnersالسHيما
تحديد مصدر ثروتھم.
 -٣الحصHHول علHHى موافقHHة اإلدارة العليHHا ،للتعامHHل أو اسHHتمرار التعامHHل مHHع العمHHالء
ولتنفيذ العمليات ،ﺑما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.
 -٤إجHHHHHHHHHHHHHHHHراء مراجعHHHHHHHHHHHHHHHHة دوريHHHHHHHHHHHHHHHHة للعالقHHHHHHHHHHHHHHHHة مHHHHHHHHHHHHHHHHع العمHHHHHHHHHHHHHHHHالء
).(Periodic review of relationship
 -٥إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشاﺑه المعتمد ).(Peer Comparison
 -٦وضHHع نظHHام مناسHHب لتحديHHد مHHا إذا كHHان العميHHل أو "اصHHحاب الحHHق االقتصHHادي"
) (Beneficial Ownersأشخصا ً معرضين سياسياً«.
المHHادة العاشHHرة :يضHHاف الHHى البنHHد ) (٢مHHن المHHادة  ١١مHHن "نظHHام مراقبHHة العمليHHات الماليHHة والمصHHرفية
لمكافحHHHة تبيHHHيض األمHHHوال وتمويHHHل اإلرھHHHاب" المرفHHHق ﺑHHHالقرار األساسHHHي رقHHHم ٧٨١٨
تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨الفقرة )ع( التالي نصھا:
» ع( التحقHHق مHHن تطبيHHق ﺑHHرامج مكافحHHة تبيHHيض االمHHوال وتمويHHل اإلرھHHاب علHHى مسHHتوى
المجموعHHة ككHHل ،ﺑمHHا يشHHمل جميHHع الفHHروع والشHHركات التاﺑعHHة التHHي تمتلHHك المجموعHHة
اغلبية فيھا وعلى ان تتضمن ھذه البرامج التداﺑير التالية:
 سياسHHHات وإجHHHراءات لتبHHHادل المعلومHHHات المتعلقHHHة ،ﺑالعنايHHHة الواجبHHHة تجHHHاه العمHHHالءومخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرھاب.
 موجHHHب تHHHوفير المعلومHHHات المتعلقHHHة ﺑHHHالعمالء والحسHHHاﺑات والعمليHHHات مHHHن الفHHHروعوالشركات التاﺑعHة علHى مسHتوى المجموعHة ،عنHدما يكHون ذلHك ضHروريا ً ألغHراض
مكافحHHة تبيHHيض األمHHوال وتمويHHل اإلرھHHاب؛ وينبغHHي ان تتضHHمن ھHHذه المعلومHHات
التقHHارير التحليليHHة والتقHHارير عHHن األنشHHطة التHHي تبHHدو غيHHر اعتياديHHة .وكHHذلك ينبغHHي
ان تتلقى ،على مستوى المجموعHة ،الفHروع والشHركات التاﺑعHة مثHل ھHذه المعلومHات
من "وحدة التحقق" ﺑما يتالءم ويتناسHب مHع المخHاطر وتحليHل المعلومHات والتقHارير
والعمليات غير االعتيادية.
 موجب توفير ضمانات كافية ﺑشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة ،ﺑمHا يشHملضمانات لعدم إعالم أو تنبيه العميل«.
المHHادة الحاديHHة عشHHرة :يلغHHى نHHص البنHHد ) (٥مHHن المHHادة  ١١مHHن "نظHHام مراقبHHة العمليHHات الماليHHة والمصHHرفية
لمكافحHHHة تبيHHHيض األمHHHوال وتمويHHHل اإلرھHHHاب" المرفHHHق ﺑHHHالقرار األساسHHHي رقHHHم ٧٨١٨
تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» -٥في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:
أ( التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العمالء ،السيما التحاويل اإللكترونية
التي ال تتضمن اسم اآلمر ﺑالتحويل ) (ordering customerأو اسم المستفيد
من التحويل ) (Beneficiary customerوالتي تتجاوز مبلغا ً محدداً ووتيرة معينة
تبعا ً لطبيعة وحجم عمل العميل ،والحساﺑات التي تجري مـن خاللھا عمليات تحاويل
متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق مـن سالمة ھذه التحاويل لجھة صحة
مصادرھا.
ب( إﺑالغ "وحدة التحقHق" ﺑواسHطة مسHؤول مراقبHة العمليHات فHي الفHرع عHن أيHة تحاويHل
يكHHون لديHHه أي شHHك ﺑأنھHHا تنطHHوي علHHى عمليHHات مشHHبوھة قHHد تشHHكل تبيHHيض أمHHوال
أو تمويل إرھاب.
ج( االحتفHHاظ لمHHدة ال تقHHل عHHن خمHHس سHHنوات ﺑسHHجل يتضHHمن المعلومHHات كافHHة المرفقHHة
ﺑالتحاويل الواردة من الخارج والتي يتعذر إرسالھا عند قيام المصرف ﺑإجراء تحويHل
داخل لبنان مرتبط ﺑالتحويل الوارد«.
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-٥المادة الثانية عشرة :يلغHى نHص الفقHرة )ج( مHن البنHد ) (٦مHن المHادة  ١١مHن "نظHام مراقبHة العمليHات الماليHة
والمصHHرفية لمكافحHHة تبيHHيض األمHHوال وتمويHHل اإلرھHHاب" المرفHHق ﺑHHالقرار األساسHHي
رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» ج( إﺑHHHHHالغ "وحHHHHHدة التحقHHHHHق" ﺑواسHHHHHطة مسHHHHHؤول مراقبHHHHHة العمليHHHHHات فHHHHHي الفHHHHHرع
عHHن عمليHHات اإليHHداع النقHHدي التHHي يشHHـك ﺑأنھHHا متعلقHHة ﺑتبيHHيض أمHHـوال أو تمويHHل
إرھHHHHHHHHHاب والتHHHHHHHHHي يتعHHHHHHHHHذر االستحصHHHHHHHHHال علHHHHHHHHHى المسHHHHHHHHHتندات الداعمHHHHHHHHHة
) (Supporting Documentsالمتعلقة ﺑھا«.
المـادة الثالثة عشرة :يلغى نص الفقرة )د( مHن البنHد ) (٨مHن المHادة  ١١مHن "نظHام مراقبHة العمليHات الماليHة
والمصHHرفية لمكافحHHة تبيHHيض األمHHوال وتمويHHل اإلرھHHاب" المرفHHق ﺑHHالقرار األساسHHي
رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» د( قيامه شخصيا ً أو تكليف المسؤول عHن الحسHاﺑات فHي الفHرع القيHام ﺑزيHارات دوريHة
للعمالء لالطالع على أعمالھم وتقييم حركة حساﺑاتھم ووضع تقرير ﺑـذلك وإرسال
نسHHHHخة عنHHHHه إلHHHHى "وحHHHHدة التحقHHHHق" إذا تضHHHHمن التقريHHHHر إشHHHHارة إلHHHHى عمليHHHHات
غير اعتيادية«.
المـادة الراﺑعة عشرة :يلغى نHص المHادة  ١٢من"نظHام مراقبHة العمليHات الماليHة والمصHرفية لمكافحHة تبيHيض
األموال وتمويل اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي رقHم  ٧٨١٨تHاريخ ٢٠٠١/٥/١٨
ويستبدل ﺑالنص التالي:
» أوالً :على كل مصرف:
 -١تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة ﺑعمليات تبييض األموال
وتمويل اإلرھاب وتتضمن ،على األقل ،األسماء التي جرى تعميمھا مHن قبHل
"ھيئة التحقيق الخاصHة" واسHماء اصHحاب الحسHاﺑات المشHكوك فيھHا والمبلHغ
عنھا من قبله ،وعليه إﺑالغ "ھيئة التحقيق الخاصة" عHن أيHة حسHـاﺑات تفHتح
الحقا ً ألي من ھؤالء األشخاص ﺑصورة مباشرة أو غيHر مباشHرة أو ﺑموجHب
وكالة ما لم يصدر قرار عن "ھيئHة التحقيHق الخاصHة" يفيHد عHن عHدم وجHود،
حالياً ،اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول اي من ھؤالء االشخاص.
 -٢تدريب الموظفين ﺑشكل مستمر وإشراك المـسؤولين عـن البرنHـامج التHدريبي
والموظفين المعنيين فHي الحلقHات الدراسHية والنHدوات والمحاضHرات المتعلقHة
ﺑـھذا الموضوع ﺑغيـة االطالع ﺑشكل دائم على طرق مكافحة تبييض األمHوال
وتمويل اإلرھاب.
 -٣عدم إقفال أي حساب يشتبه ﺑه قبل الرجوع إلى "ھيئة التحقيق الخاصة".
 -٤مسHHHك سHHHجل خHHHاص ﺑأسHHHماء األشHHHخاص الHHHذين يقومHHHون ﺑفHHHتح أو ﺑتحريHHHك
الحساﺑات ﺑموجب وكالة على ان يشمل تحديد العالقة ﺑين المو ّكل والوكيل.
 -٥فHHرض معHHايير عاليHHة لالسHHتقامة والنزاھHHة والكفHHاءة عنHHد توظيHHف العناصHHر
البشرية.
 -٦الطلHHHب مHHHن المHHHوظفين ،تحHHHت طائلHHHة المسHHHؤولية ،التHHHزام السHHHـرية التامHHHـة
وعHHدم إعHHالم العمHHالء أو السHHماح ﺑHHإعالمھم أو إعHHالم غيHHرھم مHHن األطHHراف
ﺑHHأن المصHHـرف أﺑلHHغ أو سHHـوف يقHHـوم ﺑHHإﺑالغ " ھيئHHـة التحقيHHق الخاصHHـة "
في حال وجود تـأكيدات أو شـكوك ﺑوجود عمليHات تبيHيض أمHوال أو تمويHـل
إرھHHـاب أو عنHHـد قيHHـام "ھيئHHـة التحقيHHق الخاصHHـة " ﺑاالسHHتعالم أو ﺑالتHHدقيق
فHHـي عمليHHـاتھم أو فHHـي حسHHـاﺑاتھم ،قبHHـل صHHـدور قHHـرار عHHـن ھHHـذه األخيHHـرة
ﺑرفع السرية المصرفية عن ھذه الحساﺑات وإﺑالغ أصحاب العالقة.
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-٦ -٧عنHHد االسHHتعانة ﺑخHHدمات الوسHHطاء أمثHHال )،(Brokers & Introducers
أو عنHHد االسHHتعانة ﺑطHHرف ثالHHث يكHHون جHHزءاً مHHن نفHHس المجموعHHة الماليHHة،
عHHدم التعامHHل إال مHHع وسHHطاء يسHHـتوفون المعHHـايير المطلوﺑHHة مHHـن المصHHارف
والمؤسسHHات الماليHHة تجHHاه عمالئھHHا والحصHHول مHHنھم فHHوراً علHHى المعلومHHات
المطلوﺑHHة ﺑموجHHب مبHHـدأ العنايHHـة الواجبHHـة وعلHHى نسHHخ مHHن الوثHHائق الالزمHHـة
عنHHد الطلHHب علHHى ان يكHHون المصHHرف ھHHو الجھHHة المسHHؤولة ﺑشHHكل نھHHائي
عن ھذه التداﺑير ،ﺑاإلضافة إلHى ذلHك عنHد التعامHل مHع أطHراف ثالثHة متواجHدة
خارج لبنان يتوجب اتخاذ الحيطة والحHذر واالخHذ ﺑعHين االعتبHار المعلومHات
المتوفرة عن مستوى مخHاطر الHدول المتواجHدة فيھHا سHيما تلHك التHي ال تطبHق
كاف.
توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقھا ﺑشكل غير
ٍ
 -٨مسك وتيويم سجل خاص يتضمن اسماء "اصHحاب الحHق االقتصHادي" الHذين
تHHم تحديHHدھم ﺑالنسHHبة لكHHل "عميHHل /شHHخص طبيعHHي" وذلHHك فقHHط عنHHد وجHHود
اختالف ﺑين العميل وﺑين "صاحب الحق االقتصادي" وألي "عميل /شHخص
معنوي".
 -٩تحديد وتقييم مخHاطر تبيHيض األمHوال وتمويHل اإلرھHاب التHي قHد تنشHأ نتيجHة
تطوير منتجات جديدة وممارسات مھنية جديدة ،ﺑما في ذلك الوسHائل الجديHدة
لتقديم الخدمات ،وتلك التHي تنشHأ عHن اسHتخدام تقنيHات جديHدة أو قيHد التطHوير
فHHي مHHا يتعلHHق ﺑكHHل مHHن المنتجHHات الجديHHدة والموجHHودة سHHاﺑقا ً ،وإجHHراء تقيHHيم
للمخاطر قبل إطالق ھHذه المنتجHات أو الممارسHات أو التقنيHات أو اسHتخدامھا
واتخاذ تداﺑير مناسبة إلدارة تلك المخاطر وخفضھا.
ثانيا ً :على الفروع والشركات التاﺑعة العاملة في الخارج التي تمتلك المصارف اللبنانيHة
أغلبية فيھا اعتمHاد ،كحHـد أدنHى ،اإلجHراءات المنصHوص عليھHا فHـي ھHـذا النHـظام
وفـي حـال تعـذر ذلك نتيجة تعارضـھا مـع أحكام الــقوانين واألنظمـHـة الملزمـHـة
المعمHHول ﺑھHHا فHHي مكHHان وجHHود الفHHرع أو الشHHركة التاﺑعHHة علHHى المصHHرف إعHHالم
"ھيئة التحقيق الخاصة" ﺑذلك.
ثالثHHHا ً :علHHHى كHHHل مصHHHرف لبنHHHاني تطبيHHHق اجHHHراءات العنايHHHة الواجبHHHة علHHHى عمHHHالء
اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية او فتحه حسHاﺑا ً فHي لبنHان لصHالح
اي مHHن ھHHؤالء العمHHالء ،حتHHى وان كانHHت ھHHذه الفHHروع فHHي الخHHارج تقHHوم ايض Hا ً
ﺑإجراءات العناية الواجبة«.
المادة الخامسة عشرة :يعمل ﺑھذا القرار فور صدوره.
المادة السادسة عشرة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
ﺑيروت ،في  ٧آب ٢٠١٩
حـاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

