تعميم وسيط رقم ٦٢٥
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  ١٣٤٤٠تاريخ  ٢٠٢٢/٥/٢٧المتعلق بتعديل:
 نظ33333ام مراقب33333ة العملي33333ات المالي33333ة والمص33333رفية لمكافح33333ة تبي33333يض األم33333وال وتمويل اإلرھابالمرفق بالقرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨موضوع التعميم االساسي رقم .٨٣
 القرار االساسي رقم  ١٢٨٣٧تاريخ  ٢٠١٨/٦/٢٦المتعلق بمكافحة تبي3يض األم3وال وتمويل اإلرھابالمرفق بالتعميم االساسي لمؤسسات الوساطة المالية رقم .١
 الق33رار االساس33ي رق33م  ٧٥٤٨ت33اريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠المتعل33ق بالعملي33ات المالي33ة والمص33رفية بالوس33ائلااللكترونية المرفق بالتعميم االساسي رقم .٦٩
 النظام التطبيقي لقانون تنظيم مھنة الصرافة المرفق بالقرار االساسي رق3م  ٧٩٣٣ت3اريخ ٢٠٠١/٩/٢٧موضوع التعميم االساسي لمؤسسات الصرافة رقم .٣
 الق333رار االساس333ي رق333م  ١٢١٧٤ت333اريخ  ٢٠١٦/١/٢١المتعل333ق بش333روط ممارس333ة عملي333ات التس333ليفوفق33333ا ً ألحك33333ام الم33333ادتين  ١٨٣و  ١٨٤م33333ن ق33333انون النق33333د والتس33333ليف المرف33333ق ب33333التعميم االساس33333ي
لـ "كونتوارات التسليف" رقم .٢
 الق33رار األساس33ي رق33م  ٧٧٣٩ت33اريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١المتعل33ق بش33روط تأس33يس المص33ارف ف33ي لبن33انموضوع التعميم االساسي رقم .٧٩
 الق3333رار األساس3333ي رق3333م  ٧١٣٦ت3333اريخ  ١٩٩٨/١٠/٢٢المتعل3333ق بش3333روط تأس3333يس وممارس3333ة عم3333لالمؤسسات المالية موضوع التعميم االساسي للمؤسسات المالية رقم .٢
 الق33رار األساس33ي رق33م  ٧٥٤٠ت33اريخ  ٢٠٠٠/٣/٤المتعل33ق بش33روط تأس33يس وممارس33ة عم33ل ش33ركات"اإليجار التمويلي" موضوع التعميم االساسي لشركات االيجار التمويلي رقم .١
 الق3333رار األساس3333ي رق3333م  ١٢١٤٧ت3333اريخ  ٢٠١٥/١٢/٢٢المتعل3333ق بتطبي3333ق ق3333رارات مجل3333س األم3333نموضوع التعميم االساسي رقم .١٣٦
بيروت ،في  ٢٧أيار ٢٠٢٢
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣٤٤٠
تعديل احكام ﻣكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب
في النصوص التنظيمية الصادرة عن ﻣصرف لبنان
إن حاكم ﻣصرف لبنان،
ﺑناء على احكام قانون النقد والتسليف ،سيما المواد  ٧٠و ١٧٤و ١٨٢و ١٨٤ﻣنه،
وﺑنا ًء على أحكام قانون ﻣكافحة تبييض االﻣوال وتمويل االرھاب رقم  ٤٤تاريخ  ٢٠١٥/١١/٢٤سيما
المادة الراﺑعة ﻣنه،
وﺑنا ًء على احكام القانون رقم  ٣٤٧تاريخ  ٢٠٠١/٨/٦المتعلق ﺑتنظيم ﻣھنة الصرافة في لبنان،
وﺑنا ًء على احكام القانون رقم  ٢٣٤تاريخ  ٢٠٠٠/٦/١٠المتعلق ﺑتنظيم ﻣھنة الوساطة المالية،
وﺑنا ًء على احكام القانون رقم  ١٦٠تاريخ  ١٩٩٩/١٢/٢٧المتعلق ﺑتنظيم عمليات االيجار التمويلي،
وﺑنا ًء على احكام القانون رقم  ١٦١تاريخ  ٢٠١١/٨/١٧المتعلق ﺑاألسواق المالية،
وﺑنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨وتعديالته المتعلق ﺑنظام ﻣراقبة العمليات
المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب،
وﺑنا ًء على القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠وتعديالته المتعلق ﺑالعمليات المالية والمصرفية
ﺑالوسائل االلكترونية،
وﺑنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ٢٠٠١/٩/٢٧وتعديالته المتعلق ﺑالنظام التطبيقي
لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة،
وﺑنا ًء على القرار االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ٢٠١٦/١/٢١وتعديالته المتعلق ﺑشروط ﻣمارسة عمليات
التسليف وفقا ً ألحكام المادتين  ١٨٣و ١٨٤ﻣن قانون النقد والتسليف،
وبن333ا ًء عل333ى الق333رار األساس333ي رق333م  ٧٧٣٩ت333اريخ  ٢٠٠٠/١٢/٢١وتعديالت333ه المتعل333ق بش333روط تأس333يس
المصارف في لبنان،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ  ١٩٩٨/١٠/٢٢وتعديالته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة
عمل المؤسسات المالية،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٤وتعديالته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة
عمل شركات "اإليجار التمويلي"،
وﺑنا ًء على القرار االساسي رقم  ١٢٨٣٧تاريخ  ٢٠١٨/٦/٢٦وتعديالته المتعلق ﺑمكافحة تبييض األﻣوال
وتمويل اإلرھاب الموجه لمؤسسات الوساطة،
وﺑنا ًء على القرار االساسي رقم  ١٢٨٣٦تاريخ  ٢٠١٨/٦/٢٦المتعلق ﺑمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل
اإلرھاب الموجه لھيئات االستثمار الجماعي،
وﺑنا ًء على القرار األساسي رقم  ١٢١٤٧تاريخ  ٢٠١٥/١٢/٢٢المتعلق بتطبيق قرارات مجلس األمن
وﺑنا ًء على نظام قواعد العمل في األسواق الماليّة رقم  ٣٠٠٠الصادر ﺑتاريخ ٢٠١٦/١١/١٠
عن ھيئة االسواق الماليّة في لبنان،
وﺑنا ًء على توصيات "ﻣجموعة العمل المالي " ))،(The Financial Action Task Force (FATF
وﺑنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة ﺑتاريخ ،٢٠٢٢/٥/٢٠
../..

-٢يقرر ﻣا يأتي:
المادة  :١يلغى المقطع االول ﻣن المادة  ٢ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض
األﻣوال وتمويل اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ،٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل
ﺑالنصّ التالي:
» على المصرف عدم الدخول في عالقة ﻣراسلة ﻣع ﻣصرف صوري او االستمرار فيھا ،وعند إقاﻣة
عالقات ﻣع ﻣصرف ﻣراسل خارجي او عالقات اخرى ﻣشاﺑھة لعالقات المراسلة المصرفية،
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 والتأكد ﻣا إذا
كان قد خضع لتحقيق ﺑشأن تبييض أالﻣوال أو تمويل اإلرھاب او إلجراء رقاﺑي ،ويعتمد إجراءات
كافية وفعالة لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب« .
المادة  :٢يلغى نصّ كل ﻣن البند ) (٣وﻣطلع البند ) (٤والفقرة )ج( ﻣن البند ) (٤والبند ) (٥والبند ) (٦ﻣن
المادة  ٣ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب"
المرفق ﺑالقرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ،٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» -٣على الموظف المولج ﺑتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية الواجبة ،ﺑما يشمل التحقق
ﻣن ھوية العميل ،ﺑصرف النظر عن قيمة العملية ،إذا الحظ أن ھناك عملية واحدة اوعمليات
ﻣتعددة ﻣرتبطة ﻣع ﺑعضھا البعض تجري ﺑمبالغ تقل عن الحد األدنى المذكور في البند )(٢
ﻣن ھذه المادة ويبلغ أو يفوق ﻣجموعھا /١٠٠٠٠/د.أ .أو ﻣا يعادله أو إذا نشأ لديه شك
حول قيام أحد العمالء ﺑمحاولة تبييض أﻣوال أو تمويل إرھاب«.
» -٤ﺑغية التحقق ﻣن ھوية العميل وصاحب الحق اإلقتصادي ،على الموظف المولج ﺑتنفيذ العملية
أن يطلب ﻣن العميل أو ﻣن يتصرف ﺑالنياﺑة عنه الوثائق أو البيانات الرسمية التالية«:
» ج -إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل او شخص ﺑالنياﺑة عن العميل ،إﺑراز أصل
أو نسخة طبق األصل عن الوكالة أو ﻣا يثبت ﺑأن ھذا الشخص ﻣصرّح له القيام ﺑذلك،
ﺑاإلضافة إلى إﺑراز المستندات المتعلقة ﺑھوية الوكيل والموكل أو ﻣن يتصرف ﺑالنياﺑة
عن العميل ،والتحقق ﻣنھا ،كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة ،المنصوص عليھا
في البند ) (٢ﻣن المادة  ٣أعاله ،على الوكيل غير المھني «.
» -٥على المصرف أن يحتفظ ﺑمعلوﻣات عن "العميل" وعن "صاحب الحق االقتصادي"
) ،(Beneficial Ownerسيما اسمه الكاﻣل ،ﻣھنته ،وعنوان ﻣكان إقاﻣته وعنوان ﻣق ّر العمل
المسجل ﺑالنسبة للعميل المعنوي وفي حال االختالف المكان الرئيسي للعمل ،وعن وضعه
المالي ،وﺑنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق ﻣما تقدم وﺑملفات الحساﺑات لمدة خمس
سنوات على األقل ﺑعد إقفال الحساب أو إنھاء عالقة العمل وﺑجميع المستندات المتعلقة
ﺑالعمليات كافة ﺑما يشمل المراسالت التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه ،لمدة خمس سنوات
على األقل ﺑعد إنجاز العملية ،على أن تكون سجالت العمليات كافية للسماح ﺑإعادة تركيب
العمليات الفردية ﺑحيث يمكن أن تشكل ھذه السجالت عند الضرورة دليالً للمداعاة والمالحقة
في حال وجود اي نشاط جرﻣي«.
» -٦عند ّ
تعذر القيام ﺑإجراءات العناية الواجبة ،المنصوص عليھا في البند ) (٢ﻣن المادة  ٣ھذه،
للعمالء وأصحاب الحق اإلقتصادي ) (Beneficial Ownersﺑصورة ﻣرضية ،ينبغي عدم
فتح الحساب أو ﺑدء التعاﻣل أو إجراء المعاﻣلة أو ينبغي إنھاء عالقة العمل ،كما يجب النّظر
في القيام ﺑإﺑالغ "ھيئة التحقيق الخاصة" المنشأة ﺑموجب القانون رقم ٣١٨
تاريخ ) ٢٠٠١/٤/٢٠الذي يعتبر ﺑحكم المستبدل ﺑموجب القانون رقم  ٤٤المتعلق
ﺑمكافحة تبييض االﻣوال وتمويل االرھاب تاريخ «.(٢٠١٥/١١/٢٤
../..

-٣المادة  :٣يلغى ﻣطلع المادة  ٥ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل
اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» على المصرف أن يبلّغ فورا إلى حاكم ﻣصرف لبنان ﺑصفته رئيسا ً لـ "ھيئة التحقيق الخاصة"
إذا كانت لديه تأكيدات أو شكوك ،ﺑناء على اسباب ﻣعقولة أو ﻣوضوعية ،ﺑأن العملية المصرفية
أو ﻣحاولة إجرائھا تتعلق ﺑتبييض أﻣوال أو جرائم أصلية ﻣرتبطة ﺑھا أو تمويل إرھاب أو أعمال
إرھاﺑية أو ﻣنظمات إرھاﺑية وذلك ﺑغض النظر عن ﻣبلغ العملية ،سيما عندﻣا«:
المادة  :٤يلغى نصّ المادة  ٦ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل
اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» على المصارف أن تح ّدث إجراءات العناية الواجبة ﺑشكل ﻣستمر وفي اوقات ﻣناسبة وعلى اساس
االھمية النسبية والمخاطر ،على عمالئھا كافة ﺑمن فيھم الحاليين وأصحاب الحساﺑات المفتوحة
قبل صدور القانون رقم  ٣١٨تاريخ  ،٢٠٠١/٤/٢٠تنتج عن أية ﻣتغيرات قد تطرأ على وضع
العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة المعلوﻣات المصرح عنھا ساﺑقا ً أو في حال حدوث
تغييرات الحقة في ھوية العميل أو ھوية صاحب الحق اإلقتصادي.
لھذه الغاية يتوجب على كل ﻣصرف إعداد خطط عمل ﻣحددة التواريخ لتنفيذ ھذه الموجبات«.
المادة  :٥يلغى نصّ كل ﻣن المقطع "خاﻣساً" ﻣن المادة  ٩ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية والمصرفية
لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي رقم ٧٨١٨
تاريخ  ،٢٠٠١/٥/١٨والبند ) (٥ﻣن المادة التاسعة ﻣن القرار االساسي رقم ١٢٨٣٧
تاريخ  ،٢٠١٨/٦/٢٦والبند ) (٥ﻣن المقطع "تاسعا ً" ﻣن المادة  ١٢ﻣكرر ﻣن القرار االساسي
رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١والبند ) (١٢ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة الخاﻣسة عشرة
ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑالقرار االساسي رقم ٧٩٣٣
تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧والفقرة التاسعة ﻣن البند ) (١١ﻣن المقطع "ثاني ا ً" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر
ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ،٢٠٠٠ /٣/٣٠ويستبدل ﺑالنص التالي:
» إعتماد سياسة خاصة ﻣن قبل اإلدارة العليا ،تستند إلى الموجبات المنصوص عليھا في ھذه المادة،
لتصنيف المخاطر وتحديد إجراءات الضبط المطلوب تنفيذھا ﻣن قبل المعنيين ﺑھدف خفض
ھذه المخاطر«.
المادة  :٦يلغى نصّ الفقرة االولى ﻣن البند ) (٧ﻣن المقطع "اوالً" ﻣن المادة  ١٢ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات
المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي رقم
 ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل ﺑالنص التالي:
» عند االستعانة ﺑخدﻣات الوسطاء أﻣثال ) ،(Brokers & Introducersأو عند االستعانة ﺑأي طرف
ثالث  ،التأكد ﻣن انه خاضع للتنظيم والرقاﺑة ويستوفي ﻣعايير ﻣجموعة العمل المالي حول
إجراءات العناية الواجبة واإلحتفاظ ﺑالسجالت كما والتأكد ﻣن إﻣكانية الحصول ﻣنه فوراً ودون
تأخير على أية ﻣعلوﻣات للتعرف على "العميل" و "صاحب الحق اإلقتصادي" وفھم طبيعة العمل
وﺑنسخ عن ﺑيانات التعرف على "العميل" والمستندات المرتبطة ﺑإجراءات العناية الواجبة .وفي
جميع االحوال تتحمل الجھة التي تتعاﻣل ﻣع الطرف الثالث المسؤولية النھائية عن تداﺑير العناية
الواجبة سواء كان الطرف الثالث داخل لبنان أو خارجه ،على أن يؤخذ ﺑاإلعتبار عند التعاﻣل
تداﺑير خفض ﻣستوى المخاطر سيما المرتبطة ﺑالدول التي ال تطبّق توصيات ﻣجموعة العمل
المالي أو تطبقھا ﺑشكل غير كاف«.
../..

-٤المادة  :٧يلغى نصّ المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة  ١٢ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة
تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ ٢٠٠١/٥/١٨
ويستبدل ﺑالنص التالي:
» على كل ﻣصرف التاكد ﻣن ان الفروع والشركات التاﺑعة العاﻣلة في الخارج ،التي يمتلك أغلبية
فيھا ،تعتمد إجراءات ﻣكافحة تبييض االﻣوال وتمويل االرھاب المفروضة في لبنان عندﻣا تكون
ﻣتطلبات الح ّد االدنى في الدولة المضيقة أقل صراﻣة ﻣن تلك المطبقة في لبنان ،ﺑالقدر الذي تسمح
ﺑه قوانين وانظمة الدولة المضيفة .وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضھا ﻣع أحكام القوانين
واألنظمة الملزﻣة المعمول ﺑھا في ﻣكان وجود الفرع أو الشركة التاﺑعة ،على المصرف تطبيق
إجراءات إضافية ﻣناسبة إلدارة ﻣخاطر تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب و ٕاعالم "ھيئة التحقيق
الخاصة" ﺑذلك«.
المادة  :٨يضاف الى المادة  ١٢ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األﻣوال
وتمويل اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ،٢٠٠١/٥/١٨المقطع "راﺑعاً"
التالي نصه:
» راﺑعا ً :على المصارف اتخاد تداﺑير ﻣضادة ﻣتناسبة ﻣع درجة المخاطر سواء ﺑالنسبة للدول
التي تدعو ﻣجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك اإلجراء ﺑشأنھا ،أو ﺑاإلستناد الى المخاوف
التي يح ّددھا المصرف ﺑنفسه .تتضمن ھذه التداﺑير على سبيل الذكر ال الحصر:
 الحصول على الموافقة ﻣن اإلدارة العليا للتعاﻣل او استمرار التعاﻣل ﻣع العمالء. التشدد في المراقبة وإعطائھا االولوية. عدم إنشاء فروع أو شركات تاﺑعة أو ﻣكاتب تمثيل للمصرف في ھذه الدول. عدم االستعانة ﺑاطراف ثالثة تتواجد في ھذه الدول. إنھاء أية عالقة ﻣراسلة ﻣع ﻣؤسسات تتواجد في ھذه الدول«.المادة  :٩يلغى ﻣطلع المادة  ٤ونصّ كل ﻣن البندين )أ( و )ج( ﻣن المادة  ٤ﻣن القرار االساسي
رقم  ١٢٨٣٧تاريخ  ،٢٠١٨/٦/٢٦ويستبدل ﺑالنص التالي:
» ﺑغية التحقق ﻣن ھوية العميل وصاحب الحق االقتصادي ،على الموظف المولج ﺑتنفيذ العملية
أن يطلب ﻣن العميل أو ﻣن يتصرف ﺑالنياﺑة عنه الوثائق او البيانات الرسمية التالية:
» أ -إذا كان شخصا ً طبيعياً ،إﺑراز جواز السفر أو ﺑطاقة الھوية أو ﺑيان القيد اإلفرادي أو إجازة
إقاﻣة«.
» ج -إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل او شخص ﺑالنياﺑة عن العميل ،إﺑراز أصل أو نسخة طبق
األصل عن الوكالة او ﻣا يثبت ﺑأن ھذا الشخص ﻣصرّح له القيام ﺑذلك ،ﺑاإلضافة إلى إﺑراز
المستندات المتعلقة ﺑھوية الوكيل والموكل وﻣن يتصرف ﺑالنياﺑة عن العميل ،والتحقق ﻣنھا،
كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة على الوكيل غير المھني«.
المادة  :١٠يلغى ﻣطلع المقطع "راﺑعاً" ونصّ البندين ) (١و ) (٣ﻣن المقطع "راﺑعاً" ﻣن المادة  ١٢ﻣكرر
ﻣن القرار االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل ﺑالنص التالي:
» ﺑغية التحقق ﻣن ھوية العميل وصاحب الحق االقتصادي ،على الموظف المولج ﺑتنفيذ العملية
أن يطلب ﻣن العميل أو ﻣن يتصرف ﺑالنياﺑة عنه الوثائق او البيانات الرسمية التالية:
»  -١إذا كان شخصا ً طبيعياً ،إﺑراز جواز السفر أو ﺑطاقة الھوية أو ﺑيان القيد اإلفرادي أو إجازة
إقاﻣة«.
»  -٣إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل او شخص ﺑالنياﺑة عن العميل ،إﺑراز أصل أو نسخة
طبق األصل عن الوكالة او ﻣا يثبت ﺑأن ھذا الشخص ﻣص ّرح له القيام ﺑذلك ،ﺑاإلضافة إلى
إﺑراز المستندات المتعلقة ﺑھوية الوكيل والموكل وﻣن يتصرف ﺑالنياﺑة عن العميل ،والتحقق
ﻣنھا ،كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة على الوكيل غير المھني«.
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-٥المادة  :١١يلغى نصّ المادة الخاﻣسة ﻣن القرار االساسي رقم  ١٢٨٣٧تاريخ  ٢٠١٨/٦/٢٦ويستبدل
ﺑالنص التالي:
» على شركة الوساطة المالية أن تحتفظ ﺑمعلوﻣات عن "العميل" و"صاحب الحق اإلقتصادي"
) (Beneficial Ownerسيما إسمه الكاﻣل ،ﻣھنته ،وعنوان ﻣكان إقاﻣته ،وعنوان ﻣق ّر العمل
المسجّل ﺑالنسبة للعميل المعنوي وفي حال االختالف المكان الرئيسي للعمل،وعن وضعه المالي
وﺑنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق ﻣما تقدم وﺑملفات الحساﺑات لمدة خمس سنوات
على األقل ﺑعد إقفال الحساب أو إنھاء عالقة العمل وﺑجميع المستندات المتعلقة ﺑالعمليات كافة
ﺑما يشمل المراسالت التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه ،لمدة خمس سنوات على األقل ﺑعد
إنجاز العملية ،على أن تكون سجالت العمليات كافية للسماح ﺑإعادة تركيب العمليات الفردية
ﺑحيث يمكن أن تشكل ھذه السجالت عند الضرورة دليالً للمداعاة والمالحقة في حال وجود أي
نشاط جرﻣي«.
المادة  :١٢يلغى نصّ كل ﻣن البند ) (٢ﻣن المادة الثاﻣنة ﻣن القرار االساسي رقم ١٢٨٣٧
تاريخ  ،٢٠١٨/٦/٢٦والبند ) (٢ﻣن المقطع "ثاﻣنا ً" ﻣن المادة  ١٢ﻣكرر ﻣن القرار االساسي
رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١والبند ) (١٦ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة الخاﻣسة عشرة
ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑالقرار االساسي رقم ٧٩٣٣
تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧والبند ) (٨ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي
رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ،٢٠٠٠ /٣/٣٠ويستبدل ﺑالنص التالي:
» إﺑالغ حاكم ﻣصرف لبنان فوراً ،ﺑصفته رئيس ا ً ل ـ "ھيئة التحقيق الخاصة" ،إذا كانت لديھا
تأكيدات او شكوك ،ﺑناء على اسباب ﻣعقولة أو ﻣوضوعية ،ﺑأن العملية او ﻣحاولة إجرائھا تتعلق
ﺑتبييض أﻣوال أو جرائم أصلية ﻣرتبطة ﺑھا او تمويل إرھاب أو أعمال إرھاﺑية أو ﻣنظمات
إرھاﺑية وذلك ﺑغض النظر عن ﻣبلغ العملية .كما انه في حاالت توفر اشتباه ﺑتبييض أﻣوال
أو تمويل إرھاب لدى الشركة واعتقادھا ألسباب ﻣنطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف
ينبه العميل ،يسمح حينھا عدم ﻣواصلة ھذه اإلجراءات على أن يتم إﺑ الغ "ھيئة التحقيق
الخاصة" فوراً«.
المادة  :١٣يلغى نص الفقرة االخيرة ﻣن البند ) (١ﻣن المادة التاسعة ﻣن القرار االساسي رقم ١٢٨٣٧
تاريخ  ٢٠١٨/٦/٢٦ويستبدل ﺑالنص التالي:
» تؤخذ ﺑاإلعتبار ،على سبيل الذكر ال الحصر ،ﻣخاطر العميل ،ﻣخاطر البلد وﻣخاطر الخدﻣات،
عند تصنيف ﻣخاطر العمالء والعمليات:
أ -ﻣخاطر العميل )(Customer Risk
ً
 العمالء ذوو المھن المعتمدة أساسا على االﻣوال النقدية :الصرافة ،المطاعم والمالھيالليلية ،تجارة السيارات ،المؤسسات غير المصرفية التي تقوم ﺑالتحاويل النقدية ﺑالوسائل
االلكترونية.
ً
 األشخاص المعرضون سياسيا.(PEPs) - شركات " األوف – شور ). (Offshore الشركات الموجودة في ﺑلدان ﻣعروفة ﺑأنھا جنات ضريبية ).(Tax Heaven العمالء الذين ال يتعاﻣلون وجاھيا ً ﻣع الشركة ). (Non Face-to-Face Customers العمالء الذين يتعاﻣلون فقط ﻣن خالل وسطاء ).(Intermediaries العمالء الذين يتعاﻣلون وفق صيغة العقود اإلئتمانية ) (Fiduciaryأو عن طريق التراست).(Trust
 العمالء ﻣن رعايا دول أو ﻣقيمين في دول ال تطبق توصيات ﻣجموعة العمل الماليكاف.
أو تطبقھا ﺑشكل غير
ٍ
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-٦ الجمعيات التي ال تتوخى الرﺑح ،سيما تلك المنشأة حديثا ً والتي ليس لديھا ﺑراﻣج وﻣصادرتمويل واضحة.
ب -ﻣخاطر البلد )(Country Risk
 صراﻣة القوانين المتعلقة ﺑمكافحة تبي يض األﻣوال وتمويل اإلرھاب وفعالية األجھزةالرقاﺑية والقضائية المولجة ﺑتطبيقھا.
 وجود سرية ﻣصرفية. وضع البلد في ﻣا خص الفساد والجريمة المنظمة.ج -ﻣخاطر الخدﻣات )(Service Risk
 إدارة المحافظ الخاصة. إدارة ھيئات االستثمار الجماعي. التعاﻣل أو التداول في االدوات المالية«.المادة  :١٤يلغى المقطع االول ﻣن المادة الحادية عشرة ﻣن القرار االساسي رقم ١٢٨٣٧
تاريخ  ٢٠١٨/٦/٢٦ويستبدل ﺑالنص التالي:
» على شركات الوساطة المالية عدم الدخول في عالقة ﻣراسلة ﻣع ﻣصرف صوري
او االستمرار فيھا ،وعند إقاﻣة عالقات ﻣع ﻣصرف ﻣراسل خارجي او عالقات اخرى ﻣشاﺑھة
لعالقات المراسلة المصرفية ،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 والتأكد ﻣا إذا كان قد خضع لتحقيق ﺑشأن تبييض األﻣوال أو تمويل
اإلرھاب او إلجراء رقاﺑي ،ويعتمد إجراءات كافية وفعالة لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل
اإلرھاب«.
المادة  :١٥يلغى نصّ البند ) (٥ﻣن المادة الراﺑعة عشرة ﻣن القرار االساسي رقم ١٢٨٣٧
تاريخ  ٢٠١٨/٦/٢٦ويستبدل ﺑالنص التالي:
» التاكد ﺑالنسبة للفروع والشركات التاﺑعة العاﻣلة في الخارج ،التي تمتلك شركات الوساطة
أغلبية فيھا ،ﻣن تطبيقھا إلجراءات ﻣكافحة تبييض االﻣوال وتمويل االرھاب المفروضة
في لبنان عندﻣا تكون ﻣتطلبات الح ّد االدنى في الدولة المضيفة أقل صراﻣة ﻣن تلك المطبقة
في لبنان ،ﺑالقدر الذي تسمح ﺑه قوانين وانظمة الدولة المضيفة .وفي حال تعذر ذلك ،نتيجة
تعارضھا ﻣع أحكام القوانين واألنظمة الملزﻣة المعمول ﺑھا في ﻣكان وجود الفرع أو الشركة
التاﺑعة ،على الشركة تطبيق إجراءات إضافية ﻣناسبة إلدارة ﻣخاطر تبييض األﻣوال وتمويل
اإلرھاب و ٕاعالم "ھيئة التحقيق الخاصة" ﺑذلك«.
المادة  :١٦يضاف الى المادة الراﺑعة عشرة ﻣن القرار االساسي رقم  ١٢٨٣٧تاريخ ،٢٠١٨/٦/٢٦
البند ) (٩التالي نصه:
»  -٩على شركات الوساطة المالية اتخاد تداﺑير ﻣضادة ﻣتناسبة ﻣع درجة المخاطر سواء
ﺑالنسبة للدول التي تدعو ﻣجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك اإلجراء ﺑشأنھا،
أو ﺑاالستناد الى المخاوف التي تح ّددھا الشركة ﺑنفسھا .تتضمن ھذه التداﺑير على سبيل
الذكر ال الحصر:
 الحصول على الموافقة ﻣن اإلدارة العليا على التعاﻣل او استمرار التعاﻣل ﻣع العمالء. التشدد في المراقبة وإعطائھا االولوية. عدم إنشاء فروع أو شركات تاﺑعة أو ﻣكاتب تمثيل للشركة في ھذه الدول. عدم االستعانة ﺑاطراف ثالثة تتواجد في ھذه الدول. إنھاء أية عالقة ﻣراسلة ﻣع ﻣؤسسات تتواجد في ھذه الدول«.../..

-٧المادة  :١٧يلغى نصّ المقطع "خاﻣساً" ﻣن المادة  ١٢ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم ١٢١٧٤
تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل ﺑالنص التالي:
» على كونتوارات التسليف أن تحتفظ ﺑمعلوﻣات عن "العميل" و"صاحب الحق اإلقتصادي"
) (Beneficial Ownerسيما إسمه الكاﻣل وعنوان ﻣكان إقاﻣته ،ﻣھنته ،وعنوان ﻣق ّر العمل
المسجّل ﺑالنسبة للعميل المعنوي وفي حال االختالف المكان الرئيسي للعمل ،وعن وضعه
المالي وﺑنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق ﻣما تقدم وﺑملفات الحساﺑات لمدة خمس
سنوات على األقل ﺑعد إقفال الحساب أو إنھاء عالقة العمل وﺑجميع المستندات المتعلقة
ﺑالعمليات كافة ﺑما يشمل المراسالت التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه ،لمدة خمس سنوات
على األقل ﺑعد إنجاز العملية ،على أن تكون سجالت العمليات كافية للسماح ﺑإعادة تركيب
العمليات الفردية ﺑحيث يمكن أن تشكل ھذه السجالت عند الضرورة دليالً للمداعاة والمالحقة
في حال وجود أي نشاط جرﻣي«.
المادة  :١٨يلغى نص الفقرة االخيرة ﻣن البند ) (١ﻣن المقطع "تاسعا ً" ﻣن المادة  ١٢ﻣكرر ﻣن القرار
االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل ﺑالنص التالي:
» تؤخذ ﺑاإلعتبار على سبيل الذكر ال الحصر ،ﻣخاطر العميل ،ﻣخاطر البلد وﻣخاطر
الخدﻣات،عند تصنيف ﻣخاطر العمالء والعمليات:
أ -ﻣخاطر العميل )(Customer Risk
ً
 العمالء ذوو المھن المعتمدة أساسا على االﻣوال النقدية. األشخاص المعرضون سياسيا .(PEPs) - شركات " األوف – شور ).(Offshore الشركات الموجودة في ﺑلدان ﻣعروفة ﺑأنھا جنات ضريبية ).(Tax Heaven العمالء الذين ال يتعاﻣلون وجاھيا ً ﻣع المؤسسة ). (Non Face-to-Face Customers العمالء ﻣن رعايا دول أو ﻣقيمين في دول ال تطبق توصيات ﻣجموعة العمل الماليكاف.
أو تطبقھا ﺑشكل غير
ٍ
ً
 الجمعيات التي ال تتوخى الرﺑح ،سيما تلك المنشأة حديثا والتي ليس لديھا ﺑراﻣجوﻣصادر وﻣصادر تمويل واضحة.
ب -ﻣخاطر البلد )(Country Risk
 صراﻣة القوانين المتعلقة ﺑمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب وفعالية األجھزةالرقاﺑية والقضائية المولجة ﺑتطبيقھا.
 وجود سرية ﻣصرفية. وضع البلد في ﻣا خص الفساد والجريمة المنظمة.ج -ﻣخاطر الخدﻣات )(Service Risk
 قروض تجارية. قروض ال تستند الى ضمانات نقدية /عينية كافية« .المادة  :١٩يلغى نصّ البند ) (٤ﻣن المقطع "الثالث عشر" ﻣ ن المادة  ١٢ﻣكرر ﻣن القرار االساسي
رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل ﺑالنص التالي:
» التاكد ﺑالنسبة للفروع والشركات التاﺑعة العاﻣلة في الخارج التي تمتلك كونتوارات التسليف
أغلبية فيھا ،ﻣن تطبيقھا إلجراءات ﻣكافحة تبييض االﻣوال وتمويل االرھاب المفروضة
في لبنان عندﻣا تكون ﻣتطلبات الح ّد االدنى في الدولة المضيفة أقل صراﻣة ﻣن تلك المطبقة
في لبنان ،ﺑالقدر الذي تسمح ﺑه قوانين وانظمة الدولة المضيفة .وفي حال تعذر ذلك ،نتيجة
تعارضھا ﻣع أحكام القوانين واألنظمة الملزﻣة المعمول ﺑھا في ﻣكان وجود الفرع أو الشركة
التاﺑعة ،على الشركة تطبيق إجراءات إضافية ﻣناسبة إلدارة ﻣخاطر تبييض األﻣوال وتمويل
اإلرھاب و ٕاعالم "ھيئة التحقيق الخاصة" ﺑذلك«.
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المادة  :٢٠يضاف كل ﻣن البند ) (٩الى المقطع "الثالث عشر" ﻣن المادة  ١٢ﻣكرر ﻣن القرار االساسي
رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١والبند ) (٢٤الى المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة الخاﻣسة عشرة
ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑالقرار االساسي رقم ٧٩٣٣
تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧والبند ) (٢١الى المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي
رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ،٢٠٠٠/٣/٣٠ويعتمد النص التالي لكل ﻣن ھذه البنود:
» اتخاد تداﺑير ﻣضادة ﻣتناسبة ﻣع درجة المخاطر سواء ﺑالنسبة للدول التي تدعو ﻣجموعة العمل
المالي إلى اتخاذ ذلك اإلجراء ﺑشأنھا ،أو ﺑاإلستناد الى المخاوف التي تحددھا المؤسسة ﺑنفسھا.
تتضمن ھذه التداﺑير على سبيل الذكر ال الحصر:
 الحصول على الموافقة ﻣن اإلدارة العليا للتعاﻣل او استمرار التعاﻣل ﻣع العمالء. التشدد في المراقبة وإعطائھا االولوية. عدم إنشاء فروع أو شركات تاﺑعة أو ﻣكاتب تمثيل للمؤسسة في ھذه الدول. عدم االستعانة ﺑاطراف ثالثة تتواجد في ھذه الدول«.المادة  :٢١يلغى نصّ كل ﻣن الفقرة )أ( والفقرة )ج( ﻣن البند ) (٣ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة الخاﻣسة
عشرة ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑالقرار االساسي رقم ٧٩٣٣
تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧ويستبدل ﺑالنص التالي:
» أ -إذا كان شخصا ً طبيعياً ،إﺑراز جواز السفر أو ﺑطاقة الھوية أو ﺑيان القيد اإلفرادي أو إجازة
إقاﻣة«.
»ج -إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل او شخص ﺑالنياﺑة عن العميل ،إﺑراز أصل أو نسخة
طبق األصل عن الوكالة او ﻣا يثبت ﺑأن ھذا الشخص ﻣصرّح له القيام ﺑذلك ،ﺑاإلضافة إلى
إﺑراز المستندات المتعلقة ﺑھوية الوكيل والموكل وﻣن يتصرف ﺑالنياﺑة عن العميل ،والتحقق
ﻣنھا ،كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليھا في البند ) (١ﻣن المقطع
"ثانيا ً" ھذا ،على الوكيل غير المھني«.
المادة  :٢٢يلغى نصّ كل ﻣن البند ) (٦ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة الخاﻣسة عشرة ﻣن النظام التطبيقي
لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑالقرار االساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ ،٢٠٠١/٩/٢٧
والبند ) (٧ﻣن المقطع "ثاني ا ً" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ
 ،٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل ﺑالنص التالي:
» االحتفاظ ﺑمعلوﻣات عن "العميل" و"صاحب الحق اإلقتصادي" )(Beneficial Owner
سيما إسمه الكاﻣل وعنوان ﻣكان إقاﻣته ، ،ﻣھنته ،وعنوان ﻣق ّر العمل المسجّل ﺑالنسبة
للعميل المعنوي وفي حال االختالف المكان الرئيسي للعمل وعن وضعه المالي
وﺑنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق ﻣما تقدم وﺑملفات الحساﺑات لمدة خمس سنوات
على األقل ﺑعد إقفال الحساب أو إنھاء عالقة العمل وﺑجميع المستندات المتعلقة ﺑالعمليات كافة
ﺑما يشمل المراسالت التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه ،لمدة خمس سنوات على األقل
ﺑعد إنجاز العملية ،على أن تكون سجالت العمليات كافية للسماح ﺑإعادة تركيب
العمليات الفردية ﺑحيث يمكن أن تشكل ھذه السجالت عند الضرورة دليالً للمداعاة والمالحقة
في حال وجود أي نشاط جرﻣي«.
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-٩المادة  :٢٣يلغى نص الفقرة االخيرة ﻣن البند ) (٨ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة الخاﻣسة عشرة ﻣن النظام
التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑالقرار االساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ ،٢٠٠١/٩/٢٧
ويستبدل ﺑالنص التالي:
» تؤخذ ﺑاإلعتبار ،على سبيل الذكر ال الحصر ،ﻣخاطر العميل ،ﻣخاطر البلد وﻣخاطر الخدﻣات،
عند تصنيف ﻣخاطر العمالء والعمليات:
أ -ﻣخاطر العميل )(Customer Risk
 العمالء ذوو المھن المعتمدة أساسا ً على االﻣوال النقدية. األشخاص المعرضون سياسيا ).(PEPs شركات " األوف – شور ).(Offshore الشركات الموجودة في ﺑلدان ﻣعروفة ﺑأنھا جنات ضريبية ).(Tax Heaven العمالء ﻣن رعايا دول أو ﻣقيمين في دول ال تطبق توصيات ﻣجموعة العملكاف.
المالي أو تطبقھا ﺑشكل غير
ٍ
 الجمعيات التي ال تتوخى الرﺑح ،سيما تلك المنشأة حديثا ً والتي ليس لديھا ﺑراﻣجوﻣصادر تمويل واضحة.
ب -ﻣخاطر البلد )(Country Risk
 صراﻣة القوانين المتعلقة ﺑمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب وفعاليةاألجھزة الرقاﺑية والقضائية المولجة ﺑتطبيقھا.
 وجود سرية ﻣصرفية. وضع البلد في ﻣا خص الفساد والجريمة المنظمة. ﻣناطق الصراع.ج -ﻣخاطر الخدﻣات )(Service Risk
 نشاط "الحوالة". نشاط شحن االﻣوال«.المادة  :٢٤يلغى نصّ كل ﻣن البند ) (١٨ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة الخاﻣسة عشرة ﻣن النظام التطبيقي
لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑالقرار االساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ ،٢٠٠١/٩/٢٧
والبند ) (١٥ﻣن المقطع "ثانيا" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم ٧٥٤٨
تاريخ  ،٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل ﺑالنصّ التالي:
» التأكد ﺑالنسبة للفروع والشركات التاﺑعة العاﻣلة في الخارج التي تمتلك أغلبية فيھا ،ﻣن تطبيقھا
إلجراءات ﻣكافحة تبييض االﻣوال وتمويل االرھاب المفروضة في لبنان عندﻣا تكون ﻣتطلبات
الح ّد االدنى في الدولة المضيفة أقل صراﻣة ﻣن تلك المطبقة في لبنان ،ﺑالقدر الذي تسمح
ﺑه قوانين وانظمة الدولة المضيفة .وفي حال تعذر ذلك ،نتيجة تعارضھا ﻣع أحكام القوانين
واألنظمة الملزﻣة المعمول ﺑھا في ﻣكان وجود الفرع أو الشركة التاﺑعة ،على المؤسسة تطبيق
إجراءات إضافية ﻣناسبة إلدارة ﻣخاطر تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب و ٕاعالم
"ھيئة التحقيق الخاصة" ﺑذلك«.
المادة  :٢٥يلغى نصّ المقطع "راﺑعاً" ﻣن المادة  ٣ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ،٢٠٠٠/٣/٣٠
ويستبدل ﺑالنص التالي:
» يحظر اصدار النقود االلكترونية ) (Electronic Moneyﻣن أي كان والتعاﻣل ﺑھا ﺑأي شكل
ﻣن االشكال إال وفقا ً ألحكام القرارات الصادرة والتي ستصدر عن ﻣصرف لبنان .تع ّد النقود
االلكترونية تمثيالً رقميا ً للقيمة التي يمكن تداولھا أو تحويلھا رقميا ً  ،ويمكن استخداﻣھا
ألغراض الدفع او االستثمار«.
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 -١٠المادة  :٢٦يلغى نصّ المادة السادسة عشرة ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑالقرار
االساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧ويستبدل ﺑالنصّ التالي:
» عند تحديد ھوية "صاحب الحق االقتصادي":
 -١يتم تحديد "صاحب الحق االقتصادي" ﺑالنسبة للعمالء ﻣن االشخاص المعنويين
واتخاذ االجراءات الالزﻣة لمعرفة ھوية ھؤالء االشخاص وذلك على الشكل التالي:
أ -تحديد ھوية كل شخص طبيعي يملك ،ﺑصورة ﻣباشرة أو غير ﻣباشرة،
ﻣا يوازي أو يزيد عن  % ٢٠على االقل في راسمال الشخص المعنوي.
ب -في حال وجود شك حول ﻣا اذا كان الشخص أو االشخاص الطبيعيين ،المحددين
وفق ا ً للبند )أ( ﻣن البند ) (١ھذا ،ھم اصحاب الحق االقتصادي أو في حال
عدم وجود أي شخص طبيعي يملك ﻣا يوازي أو يزيد عن  % ٢٠على االقل
في راسمال العميل ،يتوجب عندھا تحديد ھوية االشخاص الطبيعيين
الذين يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي ﻣن خالل وسائل اخرى
)تملكه الكثرية حقوق التصويت او حقوق التعيين أو حق اقالة اغلبية
اعضاء الھيئة االدارية أو الرقاﺑية في شخص تاﺑع.(...
ج  -في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي ،كما ھو ﻣحدد في الفقرتين )أ( و )ب( ﻣن
البند ) (١ھذا  ،يتوجب عندھا اتخاذ االجراءات الالزﻣة لتحديد وتبيان ھوية
االشخاص الذين يشغلون ﻣناصب في االدارة العليا.
 -٢يت ّم تحديد "صاحب الحق االقتصادي" ﺑالنسبة للعمالء ﻣن فئة البنى القانونية
) (Legal Arrangementsواتخاذ االجراءات الالزﻣة لمعرفة ھوية ھؤالء االشخاص
وذلك على الشكل التالي:
أ -في ﻣا خص الـ ) (Trustيتوجب تحديد ھوية كل ﻣن:
 الموصي ).(Settlor الوصي ).(Trustee اﻣين الحماية ).(Protector المستفيد ) (Beneficiaryوفي حال عدم تحديد أو تبيان ھويته ،فئات االشخاصالذين تأسست البنية القانونية ) (Legal Arrangementلمصلحتھم.
 كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على الـ )(Trustﻣن خالل تملك ﻣباشر أو غير ﻣباشر أو ﻣن خالل وسائل اخرى.
يعتمد ،لتحديد ﻣا ورد في الفقرة )أ( ھذه ،التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات
المرفقة ﺑالتوصيات االرﺑعين الصادرة عن "ﻣجموعة العمل المالي".
ب -في ﻣا خص انواع اخرى ﻣن البنى القانونية ) (Legal Arrangementsﺑما فيھا
ﺑنى شبيھة ﺑالـ ) ،(Trustيتوجب تحديد ھوية االشخاص الذين يشغلون ﻣواقع
شبيھة ﺑتلك المحددة في الفقرة )أ( ﻣن البند ) (٢ھذا.
 -٣عند تحديد ھوية "صاحب الحق اإلقتصادي" يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتھا
المطلوب تطبيقھا على العمالء ﺑما في ذلك تلك التي تصدرھا "ھيئة التحقيق الخاصة".
المادة  :٢٧يلغى نصّ الفقرة )أ( ﻣن البند ) (٣ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي
رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ،٢٠٠٠ /٣/٣٠ويستبدل ﺑالنص التالي:
» إذا كان شخصا ً طبيعياً ،اﺑراز جواز السفر أو ﺑطاقة الھوية أو ﺑيان القيد اإلفرادي
أو إجازة إقاﻣة«.
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-١١المادة  :٢٨يلغى نصّ البند ) (٦ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم ٧٥٤٨
تاريخ  ،٢٠٠٠ /٣/٣٠ويستبدل ﺑالنص التالي:
»  -٦ان تطلب ﻣن العميل أو ﻣن يتصرف ﺑالنياﺑة عنه إﺑراز أصل أو نسخة طبق االصل
عن الوكالة أو ﻣا يثبت ﺑأن ھذا الشخص ﻣص رّح له القيام ﺑذلك ،ﺑاإلضافة إلى إﺑراز
المستندات المتعلقة ﺑھوية الوكيل والموكل وﻣن يتصرف ﺑالنياﺑة عن العميل ،والتحقق ﻣنھا،
كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة المنصوص عليھا في البند ) (١ﻣن المقطع
"ثانياً" ھذا ،على الوكيل غير المھني«.
المادة  :٢٩يلغى نصّ البند ) (١٠ﻣن المقطع "ثانياً" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم ٧٥٤٨
تاريخ  ،٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل ﺑالنص التالي:
» تؤخذ ﺑاإلعتبار ،على سبيل الذكر ال الحصر ،ﻣخاطر العميل ،ﻣخاطر البلد وﻣخاطر الخدﻣات،
عند تصنيف ﻣخاطر العمالء والعمليات:
أ -ﻣخاطر العميل )(Customer Risk
 العمالء ذوو المھن المعتمدة أساسا ً على االﻣوال النقدية. األشخاص المعرضون سياسيا ً ).(PEPs شركات " األوف – شور ).(Offshore الشركات الموجودة في ﺑلدان ﻣعروفة ﺑأنھا جنات ضريبية ).(Tax Heaven العمالء ﻣن رعايا دول أو ﻣقيمين في دول ال تطبق توصيات ﻣجموعة العملكاف.
المالي أو تطبقھا ﺑشكل غير
ٍ
ً
 الجمعيات التي ال تتوخى الرﺑح ،سيما تلك المنشأة حديثا والتي ليس لديھا ﺑراﻣجوﻣصادر تمويل واضحة.
ب -ﻣخاطر البلد ) (Country Risk
 صراﻣة القوانين المتعلقة ﺑمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب وفعاليةاألجھزة الرقاﺑية والقضائية المولجة ﺑتطبيقھا.
 وجود سرية ﻣصرفية. وضع البلد في ﻣا خص الفساد والجريمة المنظمة. ﻣناطق الصراع.ج -ﻣخاطر الخدﻣات )(Service Risk
 التحاويل الخارجية«.المادة  :٣٠يضاف الى المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم ٧٥٤٨
تاريخ  ٢٠٠٠/٣/٣٠البند ) (٢٢التالي نصه:
»  -٢٢عند تحديد ھوية "صاحب الحق االقتصادي":
 -١يتم تحديد "صاحب الحق االقتصادي" ﺑالنسبة للعمالء ﻣن االشخاص المعنويين واتخاذ
االجراءات الالزﻣة لمعرفة ھوية ھؤالء االشخاص وذلك على الشكل التالي:
أ( تحديد ھوية كل شخص طبيعي يملك ،ﺑصورة ﻣباشرة أو غير ﻣباشرة ،ﻣا
يوازي أو يزيد عن  % ٢٠على االقل في راسمال الشخص المعنوي.
ب( في حال وجود شك حول ﻣا اذا كان الشخص أو االشخاص الطبيعيين ،المحددين
وفقا ً للبند )أ( ﻣن البند ) (١ھذا ،ھم اصحاب الحق االقتصادي أو في حال عدم
وجود أي شخص طبيعي يملك ﻣا يوازي أو يزيد عن  % ٢٠على االقل
في راسمال العميل ،يتوجب عندھا تحديد ھوية االشخاص الطبيعيين الذين
يمارسون السيطرة على الشخص المعنوي ﻣن خالل وسائل اخرى)تملكه
الكثرية حقوق التصويت او حقوق التعيين أو حق اقالة اغلبية اعضاء الھيئة
االدارية أو الرقاﺑية في شخص تاﺑع.(...
../..

-١٢ج( في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي ،كما ھو ﻣحدد في الفقرتين )أ( و )ب(
ﻣن البند ) (١ھذا  ،يتوجب عندھا اتخاذ االجراءات الالزﻣة لتحديد وتبيان ھوية
االشخاص الذين يشغلون ﻣناصب في االدارة العليا.
 -٢يت ّم تحديد "صاحب الحق االقتصادي" ﺑالنسبة للعمالء ﻣن فئة البنى القانونية
) (Legal Arrangementsواتخاذ االجراءات الالزﻣة لمعرفة ھوية ھؤالء
االشخاص وذلك على الشكل التالي:
أ( في ﻣا خص الـ ) (Trustيتوجب تحديد ھوية كل ﻣن:
 الموصي ).(Settlor الوصي ). (Trustee اﻣين الحماية ). (Protector المستفيد ) (Beneficiaryوفي حال عدم تحديد أو تبيان ھويته ،فئاتاالشخاص الذين تأسست البنية القانونية ) (Legal Arrangementلمصلحتھم.
 كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على الـ )(Trustﻣن خالل تملك ﻣباشر أو غير ﻣباشر أو ﻣن خالل وسائل اخرى.
يعتمد ،لتحديد ﻣا ورد في الفقرة )أ( ھذه ،التعاريف الواردة في قائمة المصطلحات
المرفقة ﺑالتوصيات االرﺑعين الصادرة عن "ﻣجموعة العمل المالي".
ب( في ﻣا خص انواع اخرى ﻣن البنى القانونية )(Legal Arrangements
ﺑما فيھا ﺑنى شبيھة ﺑالـ ) ،(Trustيتوجب تحديد ھوية االشخاص الذين يشغلون
ﻣواقع شبيھة ﺑتلك المحددة في الفقرة )أ( ﻣن البند ) (٢ھذا.
 -٣عند تحديد ھوية "صاحب الحق اإلقتصادي" يقتضي تطبيق إجراءات العناية الواجبة
ذاتھا المطلوب تطبيقھا على العمالء ﺑما في ذلك تلك التي تصدرھا
"ھيئة التحقيق الخاصة"«.
المادة  :٣١يلغى نص الفقرة الثانية ﻣن المقطع "أوالً" ﻣن المادة  ١٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم ٧٥٤٨
تاريخ  ،٢٠٠٠ /٣/٣٠ويستبدل ﺑالنص التالي:
» عندﻣا يتم تجميع عدة تحويالت دولية ﺑالوسائل اإللكترونية صادرة عن آﻣر تحويل واحد
في ﻣلف التحويل المجمع لتحويلھا للمستفيدين ،يجب أن يتضمن ﻣلف التحويل المعلوﻣات
المطلوﺑة والدقيقة عن اآلﻣر ﺑالتحويل والمعلوﻣات الكاﻣلة عن المستفيد على نحو يمكن تتبع
ھذه المعلوﻣات ﺑشكل كاﻣل في الدولة المستفيدة وتكون المؤسسة ﻣطالبة ﺑتضمين رقم ﻣرجع
خاص للعملية ،على ان تمتنع عن تنفيذ التحاويل االلكترونية إذا لم تتمكن ﻣن تطبيق
جميع الموجبات المذكورة في المقطع "أوالً" ھذا«.
المادة  :٣٢يلغى نصّ الفقرة الثانية ﻣن المقطع "ثالثا ً" ﻣن المادة  ١٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم ٧٥٤٨
تاريخ  ،٢٠٠٠ /٣/٣٠ويستبدل ﺑالنص التالي:
»  -اتخاذ إجراءات ﻣعقولة ،تكون ﻣتسقة ﻣع المعالجة ﻣن البداية الى النھاية ،ﻣن اجل تحديد
التحويالت التي تفتقر الى المعلوﻣات المطلوﺑة عن اآلﻣر ﺑالتحويل أو عن المستفيد«.
../..
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المادة  :٣٣يضاف كل ﻣن البند ) (١٤الى المقطع "اوالً" ﻣن المادة  ١٢ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية
والمصرفية لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي رقم ٧٨١٨
تاريخ  ،٢٠٠١/٥/١٨والبند ) (١٠الى المادة الراﺑعة عشرة ﻣن القرار االساسي رقم ١٢٨٣٧
تاريخ  ، ٢٠١٨/٦/٢٦والبند ) (١٠الى المقطع "الثالث عشر" ﻣن المادة  ١٢ﻣكرر ﻣن القرار
االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١والبند ) (٢٥الى المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة
الخاﻣسة عشرة ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑ القرار االساسي
رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧والفقرة الحادية عشرة الى البند ) (١١ﻣن المقطع "ثاني ا ً"
ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ،٢٠٠٠ /٣/٣٠ويعتمد النص التالي
لكل ﻣن ھذه البنود والفقرات:
» ضمان إتاحة ﻣعلوﻣات العناية الواجبة تجاه العمالء وسجالت العمليات
لـ"ھيئة التحقيق الخاصة" ،ﺑسرعة عند طلبھا خالل ﻣھلة ال تتعدى ثالثة أيام عمل«.
المادة  :٣٤يلغى نصّ كل ﻣن البند ) (١٠ﻣن المقطع "اوالً" ﻣن المادة  ١٢ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية
والمصرفية لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي رقم ٧٨١٨
تاريخ  ،٢٠٠١/٥/١٨والبند ) (١ﻣن المادة الثالثة عشرة ﻣن القرار االساسي رقم ١٢٨٣٧
تاريخ  ،٢٠١٨/٦/٢٦والبند ) (١ﻣن المقطع "ثاني عشر" ﻣن المادة  ١٢ﻣكرر
ﻣن القرار االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١والبند ) (١٩ﻣن المقطع "ثانياً"
ﻣن المادة الخاﻣسة عشرة ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق
ﺑالقرار االساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧والفقرة االولى ﻣن البند )(١٨
ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ،٢٠٠٠ /٣/٣٠
ويستبدل ﺑالنصّ التالي:
» القيـام ﺑإسـتمرار ﺑمراجعـة اي تحـديث يـتم علـى الموقـع اإللكترونـي للمديريـة العاﻣـة لقـوى
األﻣـن اداخلي ) (www.isf.gov.lbفـي ﻣـا يتعلـق ﺑاألسـماء المحددة والمدرجة علـى الالئحـة
الوطنيـة المتعلقـة ﺑأسـماء اشـخاص طبيعيـين وﻣعنـويين وكيانـات ﻣعنيـين ﺑتـورطھم
فـي االرھـاب او تمويـل االرھـاب ،وذلـك ﻣــن خــالل البــراﻣج المعلوﻣاتيــة المتــوفرة والقيــام
فــوراً ﺑمجرد صدور قرار اإلدراج ﺑتجميد االﻣـوال او الحسـاﺑات او العمليـات ﺑمـا فيـه
تلـك التـي يـتم ﻣحاولـة القيـام ﺑھـا أو األصـول األخـرى العائـدة لھـذه االسماء أو التي تكون
تحت سيطرتھا وذلك في حال وجـدت ﺑـأي شـكل كـان )ﻣباشــر أو غيــر ﻣباشــر ،ﻣشــترك،(...
عل ى ان ي تم تزوي د "ھيئ ة التحقي ق الخاص ة" وخالل ﻣھلة اقص اھا  ٤٨ساعة ﺑم ا يفي د انھا
قاﻣت ﺑذلك وﺑالمعلوﻣات المتوفرة لديھا ﺑھذا الخصوص .ويقصد ﺑالتجميد حظر نقل األﻣوال
واألصول األخرى أو تحويلھا أو التصرف ﺑھا أو تحريكھا عندﻣا تكون ﻣلك ا ً أو تتحكم ﺑھا
أشخاص أو كيانات ﻣدرجة«.
المادة  :٣٥يلغى نصّ كل ﻣن البند ) (١٢ﻣن المقطع "اوالً" ﻣن المادة  ١٢ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية
والمصرفية لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب" المرفق ﺑالقرار األساسي
رقم  ٧٨١٨تاريخ  ،٢٠٠١/٥/١٨والبند ) (٨ﻣن المادة الراﺑعة عش رة ﻣن القرار االساسي
رقم  ١٢٨٣٧تاريخ  ،٢٠١٨/٦/٢٦والبند ) (٧ﻣن المقطع "ثالث عشر" ﻣن المادة  ١٢ﻣكرر
ﻣن القرار االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١والبند ) (٢١ﻣن المقطع "ثانيا ً"
ﻣن المادة الخاﻣسة عشرة ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑ القرار
االساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧والبند ) (١٩ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة  ٩ﻣكرر
ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ،٢٠٠٠ /٣/٣٠ويستبدل ﺑالنصّ التالي:
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-١٤» تطبيـق التوصـية السـاﺑعة لمجموعـة العمـل المـالي لجھـة القيـام ﺑالمراجعـات الالزﻣة والتجميـد
الفـوري لالﻣـوال او الحسـاﺑات ذات الصـلة او العمليـات ﺑمـا فيه تلك التي يتم ﻣحاولة القيـام ﺑھـا
أو األصـول األخـرى في غضون ساعات ﻣن صدور قرار اإلدراج ،علـى ان يـتم تزويـد "ھيئة
التحقيق الخاصة" خـالل ﻣھلـة اقصـاھا  ٤٨سـاعة ﺑمـا يفيـد انھـا قاﻣـت ﺑذلك وﺑالمعلوﻣات
المتوفرة لديھا ﺑھـذا الخصـوص والقيـام فـي حـاالت التشـاﺑه ﺑإﺑالغ "ھيئة التحقيق الخاصة"،
كما والقيام ﺑتقييم المخاطر المرتبطة .ويقصد ﺑالتجميد حظر نقل األﻣوال واألصول األخرى
أو تحويلھا أو التصرف ﺑھا أو تحريكھا عندﻣا تكون ﻣلكا ً أو تتحكم ﺑھا أشخاص أو كيانات
ﻣدرجة«.
المادة  :٣٦يلغى نصّ البند ) (١ﻣن المادة الثانية ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٧٣٩تاريخ ،٢٠٠٠/١٢/٢١
ويستبدل ﺑالنص التالي:
» -١ﻣستند ﻣثبت لھوية المؤسسين وأصحاب الحق اإلقتصادي واالشخاص الذين سيساھمون
ﺑاالكتتاب وﺑتحرير رأسمال المصرف واالشخاص المتوقع تكليفھم ﺑمھام ادارية عليا
)اخراج قيد افرادي /ھوية/جواز سفر /نسخة عن ﻣلف التسجيل في السجل التجاري اذا كان
أي ﻣن المؤسسين او المساھمين شخصا ﻣعنويا(«.
المادة  :٣٧يلغى نصّ الفقرة )ب( ﻣن البند ) (١ﻣن المادة الراﺑعة ﻣن القرار االساسي رقم ٧٧٣٩
تاريخ  ،٢٠٠٠/١٢/٢١ويستبدل ﺑالنص التالي:
» ب -الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين وألصحاب الحق اإلقتصادي وللمكتتبين ﺑرأسماله
ولألشخاص المنوي تكليفھم ﺑمھام إدارية عليا وخصوصا لجھة عدم صدور ﺑحق أي ﻣنھم
أو ﻣن شركائھم ،في لبنان والخارج ،أية أحكام جزائية أو ﻣدنية الرتكاب أية جناية عادية
أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبييض أﻣوال أو تمويل إرھاب أو إعالن إفالس،
أو لجھة إدراج أي ﻣنھم على لوائح العقوﺑات المحلّية أو األﻣمية«.
المادة  :٣٨يلغى نصّ البند ) (١ﻣن المادة االولى ﻣن القرار االساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ ،١٩٩٨/١٠/٢٢
ويستبدل ﺑالنص التالي:
»  -١ﻣستند ﻣثبت لھوية المؤسسين وأصحاب الحق اإلقتصادي واالشخاص الذين سيساھمون
ﺑاالكتتاب وﺑتحرير رأسمال المؤسسة المالية واالشخاص المتوقع تكليفھم ﺑمھام ادارية عليا
)اخراج قيد افرادي /ھوية/جواز سفر /نسخة عن ﻣلف التسجيل في السجل التجاري اذا كان
أي ﻣن المؤسسين او المساھمين شخصا ﻣعنويا(«.
المادة  :٣٩يضاف الى المادة الثالثة ﻣن القرار االساسي رقم  ٧١٣٦تاريخ  ،١٩٩٨/١٠/٢٢المقطع
التالي نصه:
» يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص ﺑتأسيس ﻣؤسسة ﻣالية ﺑقدر ﻣا يرى انه يخدم
المصلحة العاﻣة المقدرة وﺑعد التأكد ﻣن الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين وألصحاب الحق
اإلقتصادي وللمكتتبين ﺑرأسمال المؤسسة ولألشخاص المنوي تكليفھم ﺑمھام إدارية عليا
وخصوصا لجھة عدم صدور ﺑحق أي ﻣنھم أو ﻣن شركائھم ،في لبنان والخارج ،أية أحكام
جزائية أو ﻣدنية الرتكاب أية جناية عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبييض أﻣوال
أو تمويل إرھاب أو إعالن إفالس ،أو لجھة إدراج أي ﻣنھم على لوائح العقوﺑات المحلّية
أو األﻣمية«.
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المادة  :٤٠يلغى نصّ البند ) (١ﻣن المادة االولى ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ ،٢٠٠٠/٤/٣
ويستبدل ﺑالنص التالي:
»  -١ﻣستند ﻣثبت لھوية المؤسسين وأصحاب الحق اإلقتصادي واالشخاص الذين سيساھمون
ﺑاالكتتاب وﺑتحرير رأسمال الشركة واالشخاص المتوقع تكليفھم ﺑمھام ادارية عليا )اخراج
قيد افرادي /ھوية/جواز سفر /نسخة عن ﻣلف التسجيل في السجل التجاري اذا كان أي ﻣن
المؤسسين او المساھمين شخصا ﻣعنويا(«.
المادة  :٤١يضاف الى المادة الثالثة ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٠تاريخ  ،٢٠٠٠/٤/٣المقطع
التالي نصه:
» يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص ﺑتأسيس شركة "إيجار تمويلي" ﺑقدر ﻣا يرى
انه يخدم المصلحة العاﻣة المقدرة وﺑعد التأكد ﻣن الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين وألصحاب
الحق اإلقتصادي وللمكتتبين ﺑرأسمال المؤسسة ولألشخاص المنوي تكليفھم ﺑمھام إدارية عليا
وخصوصا لجھة عدم صدور ﺑحق أي ﻣنھم أو ﻣن شركائھم ،في لبنان والخارج ،أية أحكام
جزائية أو ﻣدنية الرتكاب أية جناية عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبييض أﻣوال
أو تمويل إرھاب أو إعالن إفالس ،أو لجھة إدراج أي ﻣنھم على لوائح العقوﺑات المحلّية
أو األﻣمية«.
المادة  :٤٢يلغى نصّ الفقرة ) (١ﻣن البند )أ( ﻣن المادة الثانية ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة
الصرافة المرفق ﺑالقرار االساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧ويستبدل ﺑالنص التالي:
»  -١ﻣستند ﻣثبت لھوية كل ﻣن المؤسسين وأصحاب الحق اإلقتصادي وكل ﻣن االشخاص الذين
سيساھمون ﺑاالكتتاب وﺑتحرير رأس المال او كل ﻣن الشركاء )ھوية او جواز سفر او ﺑيان
قيد افرادي او نسخة عن ﻣلف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي ﻣن المؤسسين
او المساھمين او الشركاء شخصا ﻣعنويا(«.
المادة  :٤٣يضاف الى المادة الثانية ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة المرفق ﺑ القرار
االساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧المقطع التالي نصه :
» يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص ﺑتأسيس ﻣؤسسة صرافة ﺑقدر ﻣا يرى انه يخدم
المصلحة العاﻣة المقدرة وﺑعد التأكد ﻣن الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين وألصحاب الحق
اإلقتصادي وللمكتتبين ﺑرأسمال المؤسسة ولألشخاص المنوي تكليفھم ﺑمھام إدارية عليا
وخصوصا لجھة عدم صدور ﺑحق أي ﻣنھم أو ﻣن شركائھم ،في لبنان والخارج ،أية أحكام
جزائية أو ﻣدنية الرتكاب أية جناية عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبييض أﻣوال
أو تمويل إرھاب أو إعالن إفالس ،أو لجھة إدراج أي ﻣنھم على لوائح العقوﺑات المحلّية
أو األﻣمية«.
المادة  :٤٤يلغى نصّ البند ) (١ﻣن المادة  ١٢ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ،٢٠٠٠/٣/٣٠
ويستبدل ﺑالنص التالي:
»  -١ﻣستند ﻣثبت لھوية المؤسسين وأصحاب الحق اإلقتصادي واالشخاص الذين سيساھمون
ﺑاالكتتاب واالشخاص المتوقع تكليفھم ﺑمھام ادارية عليا )إخراج قيد إفرادي أو ھوية
أو جواز سفر ،أو نسخة عن ﻣلف التسجيل في السجل التجاري اذا كان أي ﻣن المؤسسين
أو المساھمين شخصا ً ﻣعنوياً(«.
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-١٦المادة  :٤٥يضاف الى المادة  ١٥ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ،٢٠٠٠/٣/٣٠المقطع
التالي نصه:
» يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص للقيام ﺑعمليات التحاويل النقدية ﺑالوسائل
االلكترونية ﺑقدر ﻣا يرى انه يخدم المصلحة العاﻣة المقدرة وﺑعد التأكد ﻣن الكفاءة المادية
والمعنوية للمؤسسين وألصحاب الحق اإلقتصادي وللمكتتبين ﺑرأس المال ولألشخاص المنوي
تكليفھم ﺑمھام إدارية عليا وخصوصا لجھة عدم صدور ﺑحق أي ﻣنھم أو ﻣن شركائھم ،في لبنان
والخارج ،أية أحكام جزائية أو ﻣدنية الرتكاب أية جناية عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال
أو تبييض أﻣوال أو تمويل إرھاب أو إعالن إفالس ،أو لجھة إدراج أي ﻣنھم على لوائح
العقوﺑات المحلّية أو األﻣمية«.
المادة  :٤٦يلغى نصّ الفقرة ) (١ﻣن البند )أ( ﻣن المادة  ٥ﻣن القرار االساسي رقم ١٢١٧٤
تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل ﺑالنص التالي:
»  -١ﻣستند ﻣثبت لھوية كل ﻣن المساھمين وأصحاب الحق اإلقتصادي )ﺑطاقة ھوية او جواز سفر
او ﺑيان قيد افرادي او نسخة عن ﻣلف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي ﻣن المساھمين
شخصا ﻣعنويا(«.
المادة  :٤٧يلغى نصّ الفقرة ) (١ﻣن البند )ب( ﻣن المادة  ٥ﻣن القرار االساسي رقم ١٢١٧٤
تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل ﺑالنص التالي:
»  -١ﻣستند ﻣثبت لھوية كل ﻣن الشركاء المفوضين والشركاء الموصين وأصحاب الحق
اإلقتصادي )ﺑطاقة ھوية او جواز سفر او ﺑيان قيد افرادي او نسخة عن ﻣلف التسجيل
في السجل التجاري اذا كان اي ﻣن الشركاء شخصا ﻣعنويا(«.
المادة  :٤٨يلغى نصّ الفقرة ) (١ﻣن البند )ج( ﻣن المادة  ٥ﻣن القرار االساسي رقم ١٢١٧٤
تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل ﺑالنص التالي:
» -١ﻣستند ﻣثبت لھوية كل ﻣن الشركاء واصحاب الحق اإلقتصادي )ﺑطاقة ھوية او جواز سفر
او ﺑيان قيد افرادي او نسخة عن ﻣلف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي ﻣن الشركاء
شخصا ﻣعنويا(«.
المادة  :٤٩يلغى ﻣطلع المادة  ٩ﻣن القرار االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل ﺑالنص
التالي:
» يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان ،على ضوء االھلية والكفاءة المادية والمعنوية المطلوﺑة
ﻣن صاحب المؤسسة الفردية أو ﻣن المساھمين أو ﻣن الشركاء أو ﻣن أعضاء ﻣجلس االدارة
أو ﻣن المدراء ،وخصوصا لجھة عدم صدور ﺑحق أي ﻣنھم أو ﻣن شركائھم ،في لبنان والخارج،
أية أحكام جزائية أو ﻣدنية الرتكاب أية جناية عادية أو سرقة أو سوء ائتمان أو احتيال أو تبييض
أﻣوال أو تمويل إرھاب أو إعالن إفالس ،أو لجھة إدراج أي ﻣنھم على لوائح العقوﺑات المحلّية
أو األﻣمية ،ان يعترض على«:
المادة  :٥٠يضاف الى القرار االساسي رقم  ١٢٨٣٧تاريخ  ،٢٠١٨/٦/٢٦المادة الخاﻣسة عشرة ﻣكرر،
التالي نصھا:
» تطبّق أحكام ھذا القرار االساسي على "ھيئات االستثمار الجماعي" العاﻣلة في لبنان«.
../..

-١٧المادة  :٥١يلغى نصّ البند ) (١ﻣن المادة األولى ﻣن القرار االساسي رقم  ١٢١٤٧تاريخ ،٢٠١٥/١٢/٢٢
ويستبدل ﺑالنصّ التالي:
» -١القيام ﺑإستمرار ﺑمراجعة اي تحديث يتم على الموقع اإللكتروني لمجلس األﻣن
) (UNSC Websiteفي ﻣا يتعلق ﺑاألسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة ﺑموجب
قرارات ﻣجلس األﻣن رقم  (١٩٩٩) ١٢٦٧ورقم  (٢٠١١) ١٩٨٨ورقم (٢٠١١) ١٩٨٩
والقرارات الالحقة المتعلقة ﺑھذا الخصوص و/أو اللوائح الصادرة عن لجان العقوﺑات
الخاصة ،والقيام تلقائيا وفورا دون تأخير ودون ساﺑق انذار في غضون ساعات ﻣن صدور
قرار اإلدراج ،ﺑتجميد األﻣوال او الحساﺑات او العمليات أو األصول األخرى العائدة لھذه
األسماء فور إدراجھا وذلك في حال وجدت ﺑأي شكل كان )ﻣباشر أو غير ﻣباشر،
ﻣشترك ،(...على ان يتم تزويد "ھيئة التحقيق الخاصة" وخالل ﻣھلة اقصاھا  ٤٨ساعة ﺑما
يفيد انھا قاﻣت ﺑذلك وﺑالمعلوﻣات المتوفرة لديھا ﺑھذا الخصوص .ويقصد ﺑالتجميد حظر نقل
األﻣوال واألصول األخرى أو تحويلھا أو التصرف ﺑھا أو تحريكھا عندﻣا تكون ﻣلكا ً
أو تتحكم ﺑھا أشخاص أو كيانات ﻣدرجة«.
المادة  :٥٢يضاف ﻣالحظة ) ، (Footnoteتذكر ﺑتعريف "ﻣجموعة العمل المالي" )(FATF
لـ"االشخاص المعرضين سياسياً" ،المشار اليھم في نصّ كل ﻣن المقطع "ثانياً" ﻣن المادة ٩
ﻣن "نظام ﻣراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األﻣوال وتمويل اإلرھاب"
المرفق ﺑالقرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ، ٢٠٠١/٥/١٨والبند ) (٢ﻣن المادة التاسعة
ﻣن القرار االساسي رقم  ١٢٨٣٧تاريخ  ، ٢٠١٨/٦/٢٦والبند ) (٢ﻣن المقطع "تاسعا ً"
ﻣن المادة  ١٢ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١والبند )(٩
ﻣن المقطع "ثانيا ً" ﻣن المادة الخاﻣسة عشرة ﻣن النظام التطبيقي لقانون تنظيم ﻣھنة الصرافة
المرفق ﺑالقرار االساسي رقم  ٧٩٣٣تاريخ  ،٢٠٠١/٩/٢٧والبند ) (١١ﻣن المقطع "ثانيا ً"
ﻣن المادة  ٩ﻣكرر ﻣن القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ،٢٠٠٠ /٣/٣٠وفقا ً للنص التالي:
» * االشخاص المعرضون سياسياً ،ھم االشخاص األجانب أو المحليين الموكلة إليھم أو الذين
أوكلت إليھم ﻣھام عاﻣة ﺑارزة في دولة أجنبية أو ﻣحلي اً ،كرؤساء الدول أو الحكوﻣات،
والسياسيين رفيعي المستوى ،والمسؤولين الحكوﻣيين رفيعي المستوى والمسؤولين
القضائيين والعسكريين ،وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة ،وﻣسؤولي
االحزاب السياسية الھاﻣين .وأعضاء اإلدارة العليا أي المديرين ونواب المديرين وأعضاء
المجلس أو المناصب التي تعادلھا في أي ﻣنظمة دولية".
وال ينطبق ھذا التعريف على األفراد الذين يشغلون ﻣناصب ﻣتوسطة أو أقل في الفئات
المذكور أعاله«.
المادة  :٥٣يعمل ﺑھذا القرار فور صدوره.
المادة  : ٥٤ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
ﺑيروت ،في  ٢٧أيار ٢٠٢٢
حـاكم ﻣصرف لبنان

رياض توفيق سالﻣه

