تعميم وسيط رقم ٦٣٠
للمصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية
والمصرفية بالوسائل االلكترونية
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قرار وسيط رقم ١٣٤٥٨
تعديل القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ ٢٠٠٠/٣/٣٠
المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل االلكترونية
ان حاكم مصرف لبنان،
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 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 توصيات "مجموعة العمل المالي" ))، (The Financial Action Task Force (FATF
وبنا ًء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠٢٢/٧/١٨
يقرر ما يأتي :
المادة األولى :يلغى نصّ البند ) (٢من المقطع "ثانياً" من المادة  ٩مك&رر م&ن الق&رار االساس&ي رق&م ٧٥٤٨
تاريخ  ،٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل بالنصّ التالي:
» -٢تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عمالئھا الحاليين على أساس األھمية النسبية
والمخاطر كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عالقات العمل الحالية في أوقات مناسبة
على ان تاخذ بعين اإلعتبار ما إذا كانت إجراءات العناية الواجبة قد اتخذت قبل ذلك
وموعد اتخاذھا ومدى كفاية البيانات التي تم الحصول عليھا«.
المادة الثانية :يلغى نصّ البند ) (٧من المقطع "ثانياً" من المادة  ٩مكرر من القرار االساس&ي رق&م ٧٥٤٨
تاريخ  ،٢٠٠٠ /٣٠/٣٠ويستبدل بالنص التالي:
» -٧االحتفاظ بجميع السجالت التي يتم الحصول عليھا من خالل إجراءات العناية الواجبة
تجاه "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 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«.
../..

-٢المادة الثالثة :يضاف الى الفقرة )ب( من البند ) (٩من المقطع "ثانياً" من المادة  ٩مكرر من القرار االساسي
رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ٢٠٠٠/٣٠/٣٠النصّ التالي:
» -التدقيق في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العالقة مع العمالء لضمان اتساق العمليات التي
يتم إجراؤھا مع ما تعرفه المؤسسة عن العمالء ونمط نشاطھم والمخاطر التي يمثلونھا ،و ٕاذا
اقتضى األمر ،مصدر األموال.
 التأكد من أن الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليھا بموجب إجراءاتالعناية الواجبة محدثة باستمرار ومالئمة وذلك بمراجعة السجالت القائمة ،وعلى األخص
بالنسبة إلى فئات العمالء ذوي المخاطر المرتفعة«.
المادة الرابعة :يلغ&ى ن&&صّ ك&&ل م&ن الفق&&رة التاس&&عة والفق&&رة العاش&رة م&&ن البن&&د ) (١١م&ن المقط&&ع "ثاني&&ا" م&&ن
المادة  ٩مكرر من القرار االساسي رقم  ٧٥٤٨تاريخ  ،٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل بالنصّ التالي:
» -إعتم&اد سياس&ة خاص&ة وض&وابط وإج&راءات م&ن قب&ل اإلدارة العلي&ا ،تس&تند إل&ى الموجب&ات
المنصوص عليھا في ھذه المادة ،لتصنيف المخاطر و خفضھا.
 توثي&&&ق نت&&&ائج تقي&&&يم المخ&&&اطر عن&&&د الل&&&زوم وحفظ&&&ه لتزوي&&&د الس&&&لطات المختص&&&ة ب&&&ه عن&&&دالضرورة«.
المادة الخامسة :يلغى نصّ البند ) (١٥من المقطع "ثانيا" من المادة  ٩مكرر من الق&رار االساس&ي رق&م ٧٥٤٨
تاريخ  ،٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل بالنصّ التالي:
» -١٥التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج التي تمتلك أغلبية فيھا ،من
تطبيقھ&&ا إلج&&راءات مكافح&&ة تبي&&يض االم&&وال وتموي&&ل االرھ&&اب المفروض&&ة ف&&ي لبن&&ان
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 كانت الدولة المضيفة ال تسمح بالتنفيذ المالئم لتدابير خاصة بمكافحة تبييض
االموال وتمويل االرھاب تكون منسجمة مع اإلجراءات المعم&ول بھ&ا ف&ي لبن&ان ،عل&ى
المجموع&&ة المالي&&ة تطبي&&ق إج&&راءات إض&&افية مناس&&بة إلدارة مخ&&اطر تبي&&يض األم&&وال
وتمويل اإلرھاب و ٕاعالم "ھيئة التحقيق الخاصة" بذلك«.
المادة السادسة :يلغى نصّ البند ) (١٦من المقطع "ثانيا" من المادة  ٩مكرر من الق&رار االساس&ي رق&م ٧٥٤٨
تاريخ  ،٢٠٠٠/٣/٣٠ويستبدل بالنصّ التالي:
»  -١٦بالنسبة الى المجموعات المالية يتوجب تطبيق برامج مكافحة تبييض االم&وال وتموي&ل
اإلرھاب على مستوى المجموعة ككل ،بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي
تمتلك المجموعة اغلبية فيھا وعلى ان تتضمن ھذه البرامج التدابير التالية:
 تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة المجموعة. سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة ،بالعناية الواجب&ة تج&اه العم&الء وإدارةمخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرھاب.
 ت&وفير المعلوم&ات المتعلق&ة ب&العمالء والحس&ابات والعملي&ات م&ن الف&روع والش&ركاتالتابع&&ة لض&&ابط اإلمتث&&ال عل&&ى مس&&توى المجموع&&ة ،عن&&دما يك&&ون ذل&&ك ض&&روريا ً
ألغ&راض مكافح&ة تبي&يض األم&وال وتموي&ل اإلرھ&اب وينبغ&ي ان يتض&من ذل&ك
المعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن األنشطة التي تبدو غير اعتيادية .وكذلك
ينبغي ان تتلقى ،الفروع والشركات التابعة مث&ل ھ&ذه المعلوم&ات م&ن ض&ابط اإلمتث&ال
على مستوى المجموعة ،وبما يتالءم ويتناسب مع إدارة المخاطر وتحليل المعلومات
والتقارير والعمليات غير االعتيادية.
../..

-٣ ت&وفير ض&مانات كافي&ة بش&أن الس&رية واس&تخدام المعلوم&ات المتبادل&ة ،بم&ا يش&ملضمانات لعدم إعالم أو تنبيه العميل«.
المادة السابعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الثامنة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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