تعميم وسيط رقم ٦٣٣
للمصارف وللمؤسسات المالية ولشركات االيجار التمويلي
وللمؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات اإليفاء أو اإلئتمان العاملة في لبنان

نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٣٤٦١تاريخ  ٢٠٢٢/٧/١٩المتعلق 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  ١٩تموز ٢٠٢٢
حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمه

قرار وسيط رقم ١٣٤٦١
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،
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  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 االولى :يلغiiى نiiص المقطiiع الثiiاني مiiن المiiادة  ٢مiiن "نظiiام مراقبiiة العمليiiات الماليiiة والمصiiرفية
لمكافحiiiة تبيiiiيض األمiiiوال وتمويiiiل اإلرھiiiاب" المرفiiiق بiiiالقرار األساسiiiي رقiiiم ٧٨١٨
تاريخ  ،٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل بالنصّ التالي:
» باإلضافة إلى ما سبق ،على المصرف تطبيق اإلجراءات التالية:
 -١االستحصال 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 المصرف والمصرف األجنبي الذي يتعامل معه "Respondent
"Bank
 -٤القيiام بمiا يتiيح التوصiل الiى اقتنiاع ذاتiي ،بالنسiبة لحسiابات الiدفع المفتوحiة لديiه
مiiن قبiiiل المصiiiارف األجنبيiiiة ) (Payable Through Accountsالمراسiiiلة،
بiأن ھiذه المصiارف أدت التزامiات العنايiة الواجبiة تجiاه العمiالء الiذين لiديھم إمكانيiة
الوصول المباشر إلى حسابات المصرف المراسل ،والتأكد مiن قiدرة ھiذه األخيiرة علiى
توفير معلومات العناية الواجبة ذات الصلة عند الطلب« .
../..

-٢المادة الثانية :يلغiى نiصّ البنiد ) (٥مiن المiادة  ٣مiن "نظiام مراقبiة العمليiات الماليiة والمصiرفية لمكافحiة
تبيiiiiيض األمiiiiوال وتمويiiiiل اإلرھiiiiاب" المرفiiiiق بiiiiالقرار األساسiiiiي رقiiiiم  ٧٨١٨تiiiiاريخ
 ،٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل بالنص التالي:
» -٥على المصرف أن يحتفظ بجميع السجالت التي يتم الحصول عليھا مiن خiالل إجiراءات
العناية الواجبة تجاه "العميل" و "صاحب الحiق االقتصiادي" )،(Beneficial Owner
سiiيما اسiiمه الكامiiل ،مھنتiiه ،وعنiiوان مكiiان إقامتiiه وعنiiوان مقّ iر العمiiل المسiiجل بالنسiiبة
للعميiiل المعنiiوي وفiiي حiiال االخiiتالف المكiiان الرئيسiiي للعمiiل ،وعiiن وضiiعه المiiالي،
وبملفiiات الحسiiابات لمiiدة خمiiس سiiنوات علiiى األقiiل بعiiد إقفiiال الحسiiاب أو إنھiiاء عالقiiة
العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشiمل المراسiالت التجاريiة ونتiائج
اي تحليل يتم إجراؤه ،لمدة خمس سنوات علiى األقiل بعiد إنجiاز العمليiة ،علiى أن تكiون
سجالت العمليات كافيiة للسiماح بإعiادة تركيiب العمليiات الفرديiة بحيiث يمكiن أن تشiكل
ھذه السجالت عند الضرورة دليالً للمداعاة والمالحقة في حال وجود اي نشاط جرمي«.
المادة الثالثة :يلغى نصّ المادة  ٦من "نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األمiوال
وتمويiiل اإلرھiiاب" المرفiiق بiiالقرار األساسiiي رقiiم  ٧٨١٨تiiاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويسiiتبدل
بالنص التالي:
»علiiى المصiiارف أن تطبّiiق إجiiراءات العنايiiة الواجبiiة علiiى عمالئھiiا الحiiاليين بمiiن فiiيھم
أصiiحاب الحسiiابات المفتوحiiة قبiiل صiiدور القiiانون رقiiم  ٣١٨تiiاريخ  ٢٠٠١/٤/٢٠علiiى
اساس االھمية النسبية والمخاطر ،كما واتخاذ تدابير العناية الواجبiة تجiاه عالقiات العمiل
الحالية في أوقات مناسبة ،مع االخذ بعين االعتبار مiا إذا كانiت إجiراءات العنايiة الواجبiة
قد اتخذت قبل ذلك وموعد اتخاذھا ،وما إذا كiان ھنالiك أيiة متغيiرات علiى وضiع العميiل
وخاصiiة فiiي حiiال الشiiك فiiي صiiحة أو دقiiة المعلومiiات المصiiرح عنھiiا سiiابقا ً أو فiiي حiiال
حدوث تغييرات الحقة في ھوية العميل أو ھوية صاحب الحق اإلقتصادي.
لھiiذه الغايiiة يتوجiiب علiiى كiiل مصiiرف إعiiداد خطiiط عمiiل محiiددة التiiواريخ لتنفيiiذ ھiiذه
الموجبات«.
المادة الرابعة :يلغى نصّ المقطع "خامسiاً" مiن المiادة  ٩مiن "نظiام مراقبiة العمليiات الماليiة والمصiرفية
لمكافحة تبييض األموال وتمويiل اإلرھiاب" المرفiق بiالقرار األساسiي رقiم  ٧٨١٨تiاريخ
 ،٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل بالنصّ التالي:
» خامساً :إعتمiاد سياسiة خاصiة وضiوابط وإجiراءات مiن قبiل اإلدارة العليiا ،تسiتند إلiى
الموجبات المنصوص عليھا في ھذه المادة ،لتصنيف المخاطر و خفضھا«.
المiiادة الخامسiiة :يلغiiى نiiصّ الفقiiرة )ع( مiiن البنiiد ) (٢مiiن المiiادة ١١مiiن "نظiiام مراقبiiة العمليiiات الماليiiة
والمصiiرفية لمكافحiiة تبيiiيض األمiiوال وتمويiiل اإلرھiiاب" المرفiiق بiiالقرار األساسiiي رقiiم
 ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل بالنص التالي:
» ع -التدقيق فiي العمليiات التiي تiتم طiوال فتiرة قيiام العالقiة مiع العمiالء لضiمان اتسiاق
العمليiات التiي يiتم إجراؤھiا مiع مiا يعرفiه المصiرف عiن العمiالء ونمiط نشiاطھم
والمخاطر التي يمثلونھا ،واذا اقتضى األمر ،مصدر األموال« .
المادة السادسة :يضiiاف الiiى البنiiد ) (٢مiiن المiiادة  ١١مiiن "نظiiام مراقبiiة العمليiiات الماليiiة والمصiiرفية
لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب" المرفق بiالقرار األساسiي رقiم  ٧٨١٨تiاريخ
 ،٢٠٠١/٥/١٨الفقرة )ف( التالي نصّھا:
» ف -التأكiد مiن أن الوثiائق أو البيانiات أو المعلومiات التiي يiتم الحصiول عليھiا بموجiب
إجiراءات العنايiة الواجبiة محدثiة باسiتمرار ومالئمiة وذلiك بمراجعiة السiجالت
القائمة ،وعلى األخص بالنسبة إلى فئات العمالء ذوي المخاطر المرتفعة«.
../..

-٣المادة السابعة :يلغى نصّ المقطiع "ثانيiاً" مiن المiادة  ١٢مiن "نظiام مراقبiة العمليiات الماليiة والمصiرفية
لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھiاب" المرفiق بiالقرار األساسiي رقiم  ٧٨١٨تiاريخ
 ٢٠٠١/٥/١٨ويستبدل بالنص التالي:
»على كل مصرف التأكد من ان الفروع والشركات التابعة العاملة في الخارج ،التي يمتلiك
أغلبيiة فيھiا ،تعتمiد إجiراءات مكافحiة تبيiيض االمiوال وتمويiل االرھiاب المفروضiة فiي
لبنان عندما تكون متطلبات الح ّد االدنى في الدولة المضيفة أقل صiرامة مiن تلiك المطبقiة
في لبنان ،بالقدر الذي تسمح به قوانين وانظمة الدولة المضيفة.
وفي حال كانت الدولة المضiيفة ال تسiمح بالتنفيiذ المالئiم لتiدابير خاصiة بمكافحiة تبيiيض
االمiiوال وتمويiiل االرھiiاب تكiiون منسiiجمة مiiع اإلجiiراءات المعمiiول بھiiا فiiي لبنiiان ،علiiى
المجموعة المالية تطبيق إجراءات إضافية مناسبة إلدارة مخاطر تبييض األموال وتمويiل
اإلرھاب واعالم" ھيئة التحقيق الخاصة "بذلك«.
المادة الثامنة :يضiiاف المقطiiع "خامس iا ً" الiiى المiiادة  ١٢مiiن "نظiiام مراقبiiة العمليiiات الماليiiة والمصiiرفية
لمكافحiة تبيiiيض األمiiوال وتمويiiل اإلرھiiاب" المرفiiق بiiالقرار األساسiiي رقiiم  ٧٨١٨تiiاريخ
 ،٢٠٠١/٥/١٨التالي نصه:
» خامساً :بالنسبة الiى المجموعiات الماليiة يتوجiب تطبيiق بiرامج مكافحiة تبيiيض االمiوال
وتمويiل اإلرھiاب علiى مسiتوى المجموعiة ككiل ،بمiا يشiمل جميiع الفiروع
والشiركات التابعiة التiي تمتلiك المجموعiة اغلبيiة فيھiا وعلiى ان تتضiمن ھiذه
البرامج التدابير التالية:
 تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة المجموعة. سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة ،بالعناية الواجبة تجاه العمالءوإدارة مخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرھاب.
 تiوفير المعلومiات المتعلقiة بiالعمالء والحسiابات والعمليiات مiن الفiروعوالشركات التابعة لضابط اإلمتثال على مستوى المجموعة ،عندما يكون ذلك
ضiروريا ً ألغiراض مكافحiة تبيiيض األمiوال وتمويiل اإلرھiاب وينبغiي ان
يتضمن ذلك المعلومات والتقارير التحليلية والتقارير عن األنشطة التiي تبiدو
غير اعتيادية .وكiذلك ينبغiي ان تتلقiى ،الفiروع والشiركات التابعiة مثiل ھiذه
المعلومiiات مiiن ضiiابط اإلمتثiiال علiiى مسiiتوى المجموعiiة ،وبمiiا يiiتالءم
ويتناسب مiع إدارة المخiاطر وتحليiل المعلومiات والتقiارير والعمليiات غيiر
االعتيادية.
 توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة ،بما يشiملضمانات لعدم 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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