تعميم وسيط رقم ٦٣١
لمؤسسات الوساطة المالية ولھيئات االستثمار الجماعي

نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٤٥٩تاريخ  ٢٠٢٢/٧/١٩المتعلق بتعديل القرار االساسي
رقم  ١٢٨٣٧تاريخ  ٢٠١٨/٦/٢٦المتعلق بمكافحة تبييض األموال وتمويل االرھاب موضوع التعميم االساسي
لمؤسسات الوساطة المالية رقم .١
بيروت ،في  ١٩تموز ٢٠٢٢
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣٤٥٩
تعديل القرار االساسي رقم  ١٢٨٣٧تاريخ ٢٠١٨/٦/٢٦
إن حاكم مصرف لبنان،
بنOOOOا ًء علOOOOى أحكOOOOام قOOOOانون مكافحOOOOة تبيOOOOيض االمOOOOوال وتمويOOOOل االرھOOOOاب رقOOOOم  ٤٤تOOOOاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤
سيما المادة الرابعة منه،
وبنا ًء على احكام القانون رقم  ٢٣٤تاريخ  ٢٠٠٠/٦/١٠المتعلق بتنظيم مھنة الوساطة المالية،
وبنا ًء على احكام القانون رقم  ١٦١تاريخ  ٢٠١١/٨/١٧المتعلق باألسواق المالية،
وبناء على احكام 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،
وبنا ًء على القرار االساسي رقم  ١٢٨٣٧تاريخ  ٢٠١٨/٦/٢٦وتعديالته المتعلق بمكافحة تبييض األموال
وتمويل االرھاب،
وبنا ًء على نظام قواعد العمل في األسواق الماليّة الصادر بتاريخ  ٢٠١٦/١١/١٠عن 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 ،٢٠٢٢/٧/١٨
يقرر ما يأتي:
المادة االولى :يلغOOى نOOصّ المOOادة الخامسOOة مOOن القOOرار االساسOOي رقOOم  ١٢٨٣٧تOOاريخ  ٢٠١٨/٦/٢٦ويسOOتبدل
بالنص التالي:
» علOى شOركة الوسOاطة الماليOة أن تحOتفظ بجميOع السOجالت التOي يOتم الحصOول عليھOا مOن خOالل
إجراءات العناية الواجبة تجاه "العميل" و"صاحب الحق اإلقتصادي" )(Beneficial Owner
سيما إسمه الكامل ،مھنتOه ،وعنOوان مكOان إقامتOه ،وعنOوان مقّ Oر العمOل المسOجّل بالنسOبة للعميOل
المعنوي وفي حال االختالف المكOان الرئيسOي للعمOل ،وعOن وضOعه المOالي وبملفOات الحسOابات
لمOدة خمOس سOنوات علOى األقOل بعOد إقفOال الحسOاب أو إنھOاء عالقOة العمOل وبجميOع المسOتندات
المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسالت التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه ،لمدة خمس
سنوات على األقOل بعOد إنجOاز العمليOة ،علOى أن تكOون سOجالت العمليOات كافيOة للسOماح بإعOادة
تركيOب العمليOات الفرديOة بحيOث يمكOن أن تشOكل ھOذه السOجالت عنOد الضOرورة دلOيالً للمOداعاة
والمالحقة في حال وجود أي نشاط جرمي«.
../..

-٢المادة الثانية :يلغى نصّ البند ) (٥من المادة التاسعة من القOرار االساسOي رقOم  ١٢٨٣٧تOاريخ ،٢٠١٨/٦/٢٦
ويستبدل بالنصّ التالي:
»  -٥إعتمOاد سياسOة خاصOة وضOوابط وإجOراءات مOن قبOل اإلدارة العليOا ،تسOتند إلOى الموجبOات
المنصوص عليھا في ھذه المادة ،لتصنيف المخاطر و خفضھا«.
المادة الثالثة :يلغى نصّ البنOد ) (٦مOن المOادة التاسOعة مOن القOرار االساسOي رقOم  ١٢٨٣٧تOاريخ ،٢٠١٨/٦/٢٦
ويستبدل بالنصّ التالي:
»  -٦توثيق نتائج تقييم المخاطر عند اللزوم وحفظه لتزويد السلطات المختصة به عند الضرورة«.
المادة الرابعة :يلغى نصّ البند ) (٤من المادة العاشرة من القرار االساسي رقOم  ١٢٨٣٧تOاريخ ،٢٠١٨/٦/٢٦
ويستبدل بالنص التالي:
»  -٤تطبيOق إجOOراءات العنايOة الواجبOOة علOى عمالئھOOا الحOاليين علOOى أسOاس األھميOOة النسOOبية
والمخاطر ،كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عالقات العمOل الحاليOة فOي أوقOات مناسOبة،
مع األخذ باإلعتبار ما إذا كانت إجراءات العنايOة الواجبOة قOد إتخOذت سOابقا ً وموعOد إتخاذھOا
ومدى كفاية البيانات المستحصل عليھا«.
المادة الخامسة :يلغى نصّ البند ) (٧من المادة العاشرة من القرار االساسي رقم  ١٢٨٣٧تاريخ .٢٠١٨/٦/٢٦
المادة السادسة :يلغOOOى المقطOOOع الثOOOاني مOOOن المOOOادة الحاديOOOة عشOOOرة مOOOن القOOOرار االساسOOOي رقOOOم  ١٢٨٣٧تOOOاريخ
 ٢٠١٨/٦/٢٦ويستبدل بالنص التالي:
» باإلضافة إلى ما سبق ،على الشركة تطبيق اإلجراءات التالية:
 -١اإلستحصال على موافقة اإلدارة العليا " "Senior Managementقبل إقامة عالقات
مع مصارف مراسلة.
 -٢التثبت من طبيعة نشاط المصرف األجنبي الذي يتعامل معه "."Respondent Bank
 -٣فھم مسؤولية كل من الشركة والمصرف األجنبي الذي تتعامل معه "Respondent
".Bank
 -٤القيام بما يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي ،بالنسبة لحسابات الدفع المفتوحة لديه من قبل
المصارف األجنبية ) (Payable Through Accountsالمراسلة ،بأن ھذه المصارف
أدت التزامات العناية الواجبة تجاه العمالء الذين لديھم إمكانية الوصول المباشر إلى
حسابات المصرف المراسل ،والتأكد من قدرة ھذه األخيرة على توفير معلومات العناية
الواجبة ذات الصلة عند الطلب«.
المادة السابعة :يلغOOOى نOOOصّ البنOOOد ) (٥مOOOن المOOOادة الرابعOOOة عشOOOرة مOOOن القOOOرار االساسOOOي رقOOOم  ١٢٨٣٧تOOOاريخ
 ٢٠١٨/٦/٢٦ويستبدل بالنص التالي:
»  -٥التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العاملة فOي الخOارج التOي تمتلOك شOركات الوسOاطة
أغلبية فيھا ،من تطبيقھا إلجراءات مكافحة تبييض االمOوال وتمويOل االرھOاب المفروضOة
فOOي لبنOOان عنOOدما تكOOون متطلبOOات الحّ Oد االدنOOى فOOي الدولOOة المضOOيفة أقOOل صOOرامة مOOن تلOOك
المطبقة في لبنان ،بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة المضيفة.
وفي حال كانت الدولة المضOيفة ال تسOمح بالتنفيOذ المالئOم لتOدابير خاصOة بمكافحOة تبيOيض
االمOOوال وتمويOOل االرھOOاب تكOOون منسOOجمة مOOع اإلجOOراءات المعمOOول بھOOا فOOي لبنOOان ،علOOى
المجموعة المالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة إلدارة مخاطر تبييض األمOوال وتمويOل
اإلرھاب و ٕاعالم "ھيئة التحقيق الخاصة" بذلك«.
../..

-٣المOOOادة الثامنOOOة :يضOOOاف البنOOOد ) (١١الOOOى المOOOادة الرابعOOOة عشOOOرة مOOOن القOOOرار االساسOOOي رقOOOم  ١٢٨٣٧تOOOاريخ
 ،٢٠١٨/٦/٢٦التالي نصه:
»  -١١بالنسOبة الOى المجموعOات الماليOة يتوجOب تطبيOق بOرامج مكافحOة تبيOيض االمOوال وتمويOل
اإلرھاب على مستوى المجموعة ككل ،بمOا يشOمل جميOع الفOروع والشOركات التابعOة التOي
تمتلك المجموعة اغلبية فيھا وعلى ان تتضمن ھذه البرامج التدابير التالية:
 تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة المجموعة. سياسOات وإجOراءات لتبOادل المعلومOات المتعلقOة ،بالعنايOة الواجبOة تجOاه العمOالء وإدارةمخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرھاب.
 توفير المعلومات المتعلقة بالعمالء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعةلضابط اإلمتثال على مستوى المجموعة ،عندما يكون ذلك ضروريا ً ألغراض مكافحة
تبييض األموال وتمويل اإلرھاب وينبغي ان يتضمن ذلك المعلومات والتقارير التحليلية
والتقارير عن األنشطة التي تبدو غير اعتيادية .وكذلك ينبغي ان تتلقى ،الفروع
والشركات التابعة مثل ھذه المعلومات من ضابط اإلمتثال على مستوى المجموعة،
وبما يتالءم ويتناسب مع إدارة المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير
االعتيادية.
 توفير ضمانات كافية بشأن السرية واسOتخدام المعلومOات المتبادلOة ،بمOا يشOمل ضOماناتلعدم إعالم أو تنبيه العميل«.
المادة التاسعة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة العاشرة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٩تموز ٢٠٢٢
حـاكم مصرف لبنان
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