تعميم وسيط رقم ٤٩٨
للمصارف وللمؤسسات المالية
وللمؤسسات كافة المحددة في المادة الرابعة
من قانون مكافحة تبييض االموال وتمويل االرھاب رقم  ٤٤تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤
نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٨٢٦تاريخ  ٢٠١٨/٦/١٣المتعلق بتعديل:
 نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب المرفق بالقرار األساسيرقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨موضوع التعميم االساسي رقم  ٨٣لجھة ادخال تعريف وكيفية تحديد
"صاحب الحق االقتصادي" ).(Beneficial Owner
 القرار األساسي رقم  ٧٢٩٩تاريخ )١٩٩٩/٦/١٠الصراف اآللي وبطاقات االئتم^ان والوف^اء( المرف^ق ب^التعميماالساسي رقم .٦٣
 القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونيةالمرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٩
 النظ^^ام التطبيق^^ي لق^^انون تنظ^^يم مھن^^ة الص^^رافة المرف^^ق ب^^القرار األساس^^ي رق^^م  ٧٩٣٣ت^^اريخ ٢٠٠١/٩/٢٧موضوع التعميم االساسي لمؤسسات الصرافة رقم .٣
 القرار االساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ ) ٢٠٠٠/٣/٤شروط تأسيس وممارسة عمل ش^ركات "اإليج^ار التم^ويلي"(المرفق بالتعميم االساسي لشركات االيجار التمويلي رقم .١
ً
 الق^^رار االساس^^ي رق^^م  ١٢١٧٤ت^^اريخ  ٢٠١٦/١/٢١المتعل^^ق بش^^روط ممارس^^ة عملي^^ات التس^^ليف وفق^ا ألحك^^امالمادتين  ١٨٣و ١٨٤من قانون النقد والتسليف المرفق بالتعميم االساسي لـ »كونتوارات التسليف« رقم .٢
بيروت ،في  ١٣حزيران ٢٠١٨
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٢٨٢٦
ادخال تعريف وكيفية تحديد "صاحب الحق االقتصادي" ) (Beneficial Ownerعلى "نظام مراقبة
العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب"
وتعديل القرار األساسي رقم  ٧٢٩٩تاريخ  ١٩٩٩/٦/١٠والقرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
والنظام التطبيقي لقانون تنظيم مھنة الصرافة والقرار االساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ ٢٠٠٠/٣/٤
والقرار االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ ٢٠١٦/١/٢١
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على قانون النقد والتسليف سيما المواد  ٧٠و ١٨٣و ١٨٤منه،
وبن^^^^ا ًء عل^^^^ى أحك^^^^ام ق^^^^انون مكافح^^^^ة تبي^^^^يض االم^^^^وال وتموي^^^^ل االرھ^^^^اب رق^^^^م  ٤٤ت^^^^اريخ ٢٠١٥/١١/٢٤
سيما المادة الرابعة منه،
وبنا ًء على القانون رقم  ٣٤٧تاريخ  ٢٠٠١/٨/٦المتعلق بتنظيم مھنة الصرافة في لبنان سيما المادة  ١٣منه،
وبن^^^^^اء عل^^^^^ى الق^^^^^انون رق^^^^^م  ١٦٠ت^^^^^اريخ  ١٩٩٩/١٢/٢٧المتعل^^^^^ق بتنظ^^^^^يم عملي^^^^^ات االيج^^^^^ار التم^^^^^ويلي
سيما المادة  ٢٠منه ،
وبنا ًء على القانون رقم  ٢٣٤تاريخ  ٢٠٠٠/٦/١٠المتعلق بتنظيم مھنة الوساطة المالية،
وبنا ًء على القانون رقم  ١٦١تاريخ  ٢٠١١/٨/١٧المتعلق باالسواق المالية،
وبنا ًء على القانون رقم  ٧٠٦تاريخ  ٢٠٠٥/١٢/٩المتعلق بھيئات االستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر
األدوات المالية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨وتعديالته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية
والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب،
وبن^^ا ًء عل^^ى الق^^رار األساس^^ي رق^^م  ٧٢٩٩ت^^اريخ  ١٩٩٩/٦/١٠وتعديالت^^ه المتعل^^ق بالص^^راف اآلل^^ي وبطاق^^ات
االئتمان والوفاء،
وبن^ا ًء عل^ى الق^رار االساس^^ي رق^م  ٧٥٤٨ت^اريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠وتعديالت^ه المتعل^^ق بالعملي^ات المالي^ة والمص^^رفية
بالوسائل االلكترونية،
وبنا ًء على القرار األساسي رق^م  ٧٩٣٣ت^اريخ  ٢٠٠١/٩/٢٧وتعديالت^ه المتعل^ق بالنظ^ام التطبيق^ي لق^انون تنظ^يم
مھنة الصرافة،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٤وتعديالته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل
شركات "اإليجار التمويلي"،
وبن^^ا ًء عل^^ى الق^^رار االساس^^ي رق^^م  ١٢١٧٤ت^^اريخ  ٢٠١٦/١/٢١وتعديالت^^ه المتعل^^ق بش^^روط ممارس^^ة عملي^^ات
التسليف وفقا ً ألحكام المادتين  ١٨٣و ١٨٤من قانون النقد والتسليف،
وبنا ًء على نظام قواعد العمل في األسواق الماليّة الصادر بتاريخ  ٢٠١٦/١١/١٠عن ھيئة االسواق الماليّة
في لبنان،
وبن^ا ًء عل^ى توص^يات "مجموع^ة العم^ل الم^الي" ))(The Financial Action Task Force (FATF
سيما التوصية  ١٠والمذكرة التفسيرية ذات الصلة،
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٨/٦/٦
../..

-٢يقرر ما يأتي:
المادة االولى :يلغى نص البند ) (١من المادة  ٣من القسم الثاني من "نظام مراقب^ة العملي^ات المالي^ة والمص^رفية
لمكافح^^^^^ة تبي^^^^^يض األم^^^^^وال وتموي^^^^^ل اإلرھ^^^^^اب" المرف^^^^^ق ب^^^^^القرار األساس^^^^^ي رق^^^^^م ٧٨١٨
تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل بالنص التالي:
» -١يقصد بالعبارات التالية:
"العميل" كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان ش^ركة أو مؤسس^ة مھم^ا ك^ان نوعھ^ا أو اي^ةبنية قانونية ) (Legal Arrangementكالـ ) (Trustأو ھيئة أو منظمة أو جمعية ال تت^وخى
الربح )صناديق التعاضد ،التعاونيات ،دور الرعاية اإلجتماعي^ة ،الجمعي^ات الخيري^ة ،األندي^ة،
إلخ(...
"ص^احب الح^ق االقتص^ادي" ) (Beneficial Ownerك^ل ش^خص طبيع^ي يمل^ك أو يس^يطرفعلياً ،في المحصﱢ لة النھائية ) (Ultimatelyبصورة مباشرة أو غير مباشرة ،على "العميل"
و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه.
تعتبر من حاالت التملك و/أو الس^يطرة غي^ر المباش^رة الح^االت الت^ي يك^ون فيھ^ا التمل^ك و/أو
السيطرة من خالل تملكات متسلسلة أو من خالل وسائل سيطرة غير مباشرة«.
الم^^ادة الثاني ^ة :يلغ^^ى مطل^^ع ن^^ص البن^^د ) (٢م^^ن الم^^ادة  ٣م^^ن القس^^م الث^^اني م^^ن "نظ^^ام مراقب^^ة العملي^^ات المالي^^ة
والمص^^رفية لمكافح^^ة تبي^^يض األم^^وال وتموي^^ل اإلرھ^^اب" المرف^^ق ب^^القرار األساس^^ي رق^^م ٧٨١٨
تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل بالنص التالي:
» -٢على المصارف ،كل في ما خصھا ،أن تعتمد إج^راءات واضح^ـة لفت^ـح الحس^ـابات ،وأن تطب^ق
إجراءات العنايـة الواجبـة والتي تشمل التحقق من ھوي^ة ك^ل م^ن عمالئھ^ا ال^دائمين والع^ابرين،
المقيمين وغير المقيمين وتحديد طبيعة عملھم وفھم كيفية ھيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو
كيفية السيطرة عليه والغرض م^ن التعام^ل و/أو م^ن ف^تح الحس^اب ون^وع أي منھم^ا و"ص^احب
الح^^ق االقتص^^ادي" ومص^^در األم^^وال ومراقب^^ة العملي^^ات بش^^كل مس^^تمر ،الس^^يما ف^^ي الح^^االت
اآلتية« :
المادة الثالثة :يض^^اف ال^^ى الم^^ادة  ٣م^^ن القس^^م الث^^اني م^^ن "نظ^^ام مراقب^^ة العملي^^ات المالي^^ة والمص^^رفية لمكافح^^ة
تبييض األموال وتمويل اإلرھاب" المرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨البند
) ٢مكرر( التالي نصه:
» ٢مكرر -عند تحديد ھوية "صاحب الحق االقتصادي" ،يقتضي تطبيق إجراءات العناي^ـة الواجب^ـة
ذاتھا المطلوب تطبيقھ^ا عل^ى "العم^الء" بم^ا ف^ي ذل^ك تل^ك الت^ي تص^درھا ھيئ^ة التحقي^ق
الخاصة«.
المادة الرابعة :يضاف الى القسم الثالث من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافح^ة تبي^يض األم^وال
وتموي^^ل اإلرھ^^اب" المرف^^ق ب^^القرار األساس^^ي رق^^م  ٧٨١٨ت^^اريخ  ٢٠٠١/٥/١٨الم^^ادة  ٩مك^^رر
التالي نصھا:
» المادة  ٩مكرر :أوالً :ي^تم تحدي^د "ص^احب الح^ق االقتص^ادي" بالنس^بة للعم^الء م^ن االش^خاص المعن^ويين
واتخ^^اذ االج^^راءات الالزم^^ة لمعرف^^ة ھوي^^ة ھ^^ؤالء االش^^خاص وذل^^ك عل^^ى الش^^كل
التالي:
 -١تحدي^^^د ھوي^^^ة ك^^^ل ش^^^خص طبيع^^^ي يمل^^^ك ،بص^^^ورة مباش^^^رة أو غي^^^ر مباش^^^رة،
ما يوازي أو يزيد عن  %٢٠على االقل في رأسمال الشخص المعنوي.
../..

-٣ -٢في حال وجود ش^ك بم^ا اذا ك^ان الش^خص أو االش^خاص الطبيعي^ين ،المح^ددين وفق^ا ً للبن^د
) (١من المقطع "أوالً" ھذا ،ھم "اصحاب الحق االقتص^ادي" أو ف^ي ح^ال ع^دم وج^ود أي
شخص طبيعي يملك ما يوازي أو يزيد عن  %٢٠على االقل في رأسمال العميل ،يتوجب
عندھا تحديد ھوية االشخاص الطبيعيين الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي
م^^ن خ^^الل وس^^ائل اخ^^رى )ك^^أن يمل^^ك اكثري^^ة حق^^وق التص^^ويت او حق^^وق تعي^^ين أو اقال^^ة
اغلبية الھيئة االدارية أو الرقابية في شخص تابع .(...
 -٣في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي ،كما ھ^و مح^دد ف^ي البن^دين ) (١و) (٢م^ن المقط^ع
"أوالً" ھذا ،يتوجب عندھا اتخاذ االجراءات الالزمة لتحديد وتبيان ھوية االشخاص الذين
يشغلون مناصب في االدارة العليا.
ثاني^^^^ا ً :ي^^^^تم تحدي^^^^د "اص^^^^حاب الح^^^^ق االقتص^^^^ادي" بالنس^^^^بة للعم^^^^الء م^^^^ن فئ^^^^ة البن^^^^ى القانوني^^^^ة
) (Legal Arrangementsواتخ^^اذ االج^^راءات الالزم^^ة لمعرف^^ة ھوي^^ة ھ^^ؤالء االش^^خاص
وذلك على الشكل التالي:
 -١في ما خص الـ ) (Trustيتوجب تحديد ھوية كل من:
 الموصي )(Settlor الوصي )(Trustee امين الحماية )(Protector المس^تفيد ) ،(Beneficiaryوف^^ي ح^^ال ع^^دم تحدي^د أو تبي^^ان ھويت^^ه  ،فئ^^ات االش^^خاصالذين تأسست البنية القانونية ) (Legal Arrangementلمصلحتھم.
 كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على الـ ) (Trustمن خ^الل تمل^كمباشر أو غير مباشر أو من خالل وسائل اخرى.
يعتمد لتحديد ما ورد في البند ) (١ھذا التعاريف الواردة في قائمة المص^طلحات المرفق^ة
بالتوصيات االربعين الصادرة عن "مجموعة العمل المالي".
 -٢في ما خص انواع اخرى م^ن البن^ى القانوني^ة ) (Legal Arrangementsبم^ا فيھ^ا بن^ى
شبيھة بالـ ) ،(Trustيتوجب تحدي^د ھوي^ة االش^خاص ال^ذين يش^غلون مواق^ع ش^بيھة بتل^ك
المحددة في البند ) (١من المقطع "ثانياً" ھذا«.
المادة الخامسة :يضاف الى المقطع "أوالً" م^ن الم^ادة ١٢م^ن القس^م الخ^امس م^ن "نظ^ام مراقب^ة العملي^ات المالي^ة
والمصرفية لمكافحة تبييض األم^وال وتموي^ل اإلرھ^اب" المرف^ق ب^القرار األساس^ي رق^م ٧٨١٨
تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨البند ) (٨التالي نصه:
»  -٨مسك وتي^ويم س^جل خ^اص يتض^من اس^ماء "اص^حاب الح^ق االقتص^ادي" ال^ذين ت^م تحدي^دھم
بالنس^^بة لك^^ل "عمي^^ل /ش^^خص طبيع^^ي" وذل^^ك فق^^ط عن^^د وج^^ود اخ^^تالف ب^^ين العمي^^ل وب^^ين
"صاحب الحق االقتصادي" وألي "عميل /شخص معنوي"«.
المادة السادسة :يض^^^اف ال^^^ى الق^^^رار األساس^^^ي رق^^^م  ٧٢٩٩ت^^^اريخ » ١٩٩٩/٦/١٠الم^^^ادة الخامس^^^ة مك^^^رر«
التالي نصھا:
»المادة الخامسة مكرر :على المؤسسات المصدرة لبطاقات االئتمان والوفاء التقيد بالقوانين النافذة وباألنظمة
الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة تبييض االموال
وتمويل االرھاب بما فيه تعريف وتحديد ھوية "صاحب الحق االقتصادي"«.
../..

-٤المادة السابعة :يلغى نص البند ) (٨من المادة  ٥من القرار االساس^ي رق^م  ٧٥٤٨ت^اريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠ويس^تبدل
بالنص التالي:
» -٨تتقي^^^^د ب^^^^القوانين الناف^^^^ذة وباألنظم^^^^ة الص^^^^ادرة ع^^^^ن مص^^^^رف لبن^^^^ان وبص^^^^ورة خاص^^^^ة
تل^^ك المتعلق^^ة بمكافح^^ة تبي^^يض االم^^وال وتموي^^ل االرھ^^اب بم^^ا في^^ه تعري^^ف وتحدي^^د ھوي^^ة
"صاحب الحق االقتصادي"«.
الم^ادة الثامن^ة :يض^اف ال^ى النظ^ام التطبيق^ي لق^^انون تنظ^يم مھن^ة الص^رافة المرف^ق ب^القرار األساس^ي رق^^م ٧٩٣٣
تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٧المادة السادسة عشرة التالي نصھا:
»المادة السادسة عشرة :عل^^^^^^ى مؤسس^^^^^^ات الص^^^^^^رافة التقي^^^^^^د ب^^^^^^القوانين الناف^^^^^^ذة وباألنظم^^^^^^ة الص^^^^^^ادرة
عن مصرف لبنان وبصورة خاص^ة تل^ك المتعلق^ة بمكافح^ة تبي^يض االم^وال وتموي^ل
االرھاب بما فيه تعريف وتحديد ھوية "صاحب الحق االقتصادي"«.
المادة التاسعة :يلغى نص المقطع "أوالً" من المادة العاشرة من القرار االساس^ي رق^م  ٧٥٤٠ت^اريخ ٢٠٠٠/٣/٤
ويستبدل بالنص التالي:
»أوالً :على شركات "االيجار التمويلي" ان تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض االموال وتمويل
االرھاب وبالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بھذا الخصوص بما فيه
تعريف وتحديد ھوية "صاحب الحق االقتصادي"«.
الم^ادة العاش^رة :يلغ^^ى ن^ص البن^^د الثال^ث م^^ن الم^ادة  ١٢م^^ن الق^رار االساس^^ي رق^م  ١٢١٧٤ت^^اريخ ٢٠١٦/١/٢١
ويستبدل بالنص التالي:
» -بمكافح^^^^^^ة تبي^^^^^^يض االم^^^^^^وال وتموي^^^^^^ل االرھ^^^^^^اب بم^^^^^^ا في^^^^^^ه تعري^^^^^^ف وتحدي^^^^^^د ھوي^^^^^^ة
"صاحب الحق االقتصادي"«.
المادة الحادية عشرة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثانية عشرة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٣حزيران ٢٠١٨
حـاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

