تعميم وسيط ٦٣٤
لالشخاص الخاضعين ألحكام المادتين  ١٨٣و ١٨٤من قانون النقد والتسليف
»كونتوارات التسليف«
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االساس..ي رق..م  ١٢١٧٤ت..اريخ  ٢٠١٦/١/٢١المتعل..ق بش..روط ممارس..ة عملي..ات التس..ليف وفق .ا ً ألحك..ام
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لـ »كونتوارات التسليف« رقم .٢
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قرار وسيط رقم ١٣٤٦٢
تعديل القرار االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ ٢٠١٦/١/٢١
إن حاكم مصرف لبنان،
بنا ًء على أحكام قانون النقد والتسليف سيما المواد  ٧٠و ٧٩و ١٨٣و ١٨٤و ٢٠٠منه،
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،
وبن..ا ًء عل..ى الق..رار االساس..ي رق..م  ١٢١٧٤ت..اريخ  ٢٠١٦/١/٢١المتعل..ق بش..روط ممارس..ة عملي..ات
التسليف وفقا ً ألحكام المادتين  ١٨٣و ١٨٤من قانون النقد والتسليف،
وبنا ًء على القرار األساسي رقم  ٧٨١٨تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨وتعديالته المتعلق بنظام مراقبة العمليات
المالية والمصرفية لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرھاب،
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
يـقـَـرّر مـا يـأتـي:
المادة األولى :يلغى ن.صّ المقط.ع "خامس.ا ً" م.ن الم.ادة  ١٢مك.رر م.ن الق.رار االساس.ي رق.م ١٢١٧٤
تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل بالنص التالي:
»خامسا ً :على كونتوارات التس.ليف أن تح.تفظ بجمي.ع الس.جالت الت.ي ي.تم الحص.ول عليھ.ا
من خالل إجراءات العناية الواجبة تجاه "العميل" و"صاحب الحق اإلقتصادي"
) (Beneficial Ownerس.يما إس.مه الكام.ل ،مھنت.ه ،وعن.وان مك.ان إقامت.ه،
وعنوان مق ّر العمل المسجّل بالنسبة للعميل المعنوي وفي حال االختالف المك.ان
الرئيسي للعمل ،وعن وضعه المالي وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على
األق.ل بع.د إقف.ال الحس.اب أو إنھ.اء عالق.ة العم.ل وبجمي.ع المس.تندات المتعلق.ة
بالعملي.ات كاف.ة بم.ا يش.مل المراس.الت التجاري.ة ونت.ائج اي تحلي.ل ي.تم إج.راؤه،
لم.دة خم.س س.نوات عل.ى األق.ل بع.د إنج.از العملي.ة ،عل.ى أن تك.ون س.جالت
العمليات كافي.ة للس.ماح بإع.ادة تركي.ب العملي.ات الفردي.ة بحي.ث يمك.ن أن تش.كل
ھذه السجالت عند الضرورة دليالً للمداعاة والمالحقة ف.ي ح.ال وج.ود أي نش.اط
جرمي«.
المادة الثانية :يلغى نصّ البند ) (٥من المقطع "تاسعا ً" من المادة  ١٢مكرر من القرار االساس.ي رق.م
 ١٢١٧٤تاريخ  ٢٠١٦/١/٢١ويستبدل بالنصّ التالي:
» -٥إعتماد سياسة خاصة وضوابط وإجراءات من قبل اإلدارة العليا تستند إلى الموجبات
المنصوص عليھا في ھذه المادة ،لتصنيف المخاطر وخفضھا«.
../..

-٢المادة الثالثة :يلغ..ى ن..صّ البن د ) (٦م ن المقط..ع "تاس..عا ً" م..ن الم..ادة  ١٢مك..رر م..ن الق..رار االساس..ي
رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل بالنصّ التالي:
»  -٦توثيق نتائج تقييم المخاطر عن.د الل.زوم وحفظ.ه لتزوي.د الس.لطات المختص.ة ب.ه عن.د
الضرورة«.
الم.ادة الرابع..ة :يلغ.ى ن..صّ البن..د ) (٤م.ن المقط..ع "عاش..راً" م.ن الم..ادة  ١٢مك..رر م.ن الق..رار االساس..ي
رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل بالنص التالي:
» -٤تطبيق إجراءات العناية الواجبة على عمالئھ.ا الح.اليين عل.ى أس.اس األھمي.ة النس.بية
والمخاطر ،كما واتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عالق.ات العم.ل الحالي.ة ف.ي أوق.ات
مناسبة ،مع األخذ باإلعتبار ما إذا كان.ت إج.راءات العناي.ة الواجب.ة ق.د إتخ.ذت س.ابقا ً
وموعد إتخاذھا ومدى كفاية البيانات المستحصل عليھا«.
المادة الخامسة :يلغ..ى ن..صّ البن..د ) (٧م..ن المقط..ع "عاش..راً" م..ن الم..ادة  ١٢مك..رر م..ن الق..رار االساس..ي
رقم  ١٢١٧٤تاريخ .٢٠١٦/١/٢١
المادة السادسة :يلغ..ى ن..صّ البن..د ) (٤م..ن المقط..ع "الثال..ث عش..ر" م..ن الم..ادة  ١٢مك..رر م..ن الق..رار
االساسي رقم  ١٢١٧٤تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١ويستبدل بالنص التالي:
» -٤التأكد بالنسبة للفروع والشركات التابعة العامل.ة ف.ي الخ.ارج الت.ي تمتل.ك كونت.وارات
التسليف أغلبية فيھا ،من تطبيقھا إلجراءات مكافحة تبييض االموال وتمويل االرھاب
المفروض..ة ف..ي لبن..ان عن..دما تك..ون متطلب..ات الح ّ .د االدن..ى ف..ي الدول..ة المض..يفة أق..ل
ص..رامة م..ن تل..ك المطبق..ة ف..ي لبن..ان ،بالق..در ال..ذي تس..مح ب..ه ق..وانين وانظم..ة الدول..ة
المضيفة.
وف..ي ح..ال كان..ت الدول..ة المض..يفة ال تس..مح بالتنفي..ذ المالئ..م لت..دابير خاص..ة بمكافح..ة
تبي...يض االم...وال وتموي...ل االرھ...اب تك...ون منس...جمة م...ع اإلج...راءات 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
تبييض األموال وتمويل اإلرھاب و ٕاعالم "ھيئة التحقيق الخاصة" بذلك«.
المادة السابعة :يضاف المقطع "خامس عشر" الى المادة  ١٢مك.رر م.ن الق.رار االساس.ي رق.م ١٢١٧٤
تاريخ  ،٢٠١٦/١/٢١التالي نصه:
» خ.امس عش.ر :بالنس.بة ال.ى المجموع.ات المالي.ة يتوج.ب تطبي.ق ب.رامج مكافح.ة تبي.يض
االموال وتمويل اإلرھاب على مستوى المجموعة ككل ،بما يش.مل جمي.ع
الف.روع والش.ركات التابع.ة الت.ي تمتل.ك المجموع.ة اغلبي.ة فيھ.ا وعل.ى ان
تتضمن ھذه البرامج التدابير التالية:
 تعيين ضابط إمتثال على مستوى إدارة المجموعة. سياسات وإج.راءات لتب.ادل المعلوم.ات المتعلق.ة ،بالعناي.ة الواجب.ة تج.اهالعمالء وإدارة مخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرھاب.
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-٣ توفير المعلومات المتعلق.ة ب.العمالء والحس.ابات والعملي.ات م.ن الف.روعوالش.ركات التابع.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 المعلوم..ات والتق..ارير التحليلي..ة
والتقارير عن األنشطة التي تبدو غير اعتيادية .وكذلك ينبغي ان تتلق.ى،
الفروع والشركات التابعة مثل ھذه المعلومات من ضابط اإلمتث.ال عل.ى
مستوى المجموعة ،وبما يتالءم ويتناس.ب م.ع إدارة المخ.اطر وتحلي.ل
المعلومات والتقارير والعمليات غير االعتيادية.
 توفير ضمانات كافية بشأن السرية واس.تخدام المعلوم.ات المتبادل.ة ،بم.ايشمل ضمانات لعدم إعالم أو تنبيه العميل«.
المادة الثامنة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة التاسعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت ،في  ١٩تموز ٢٠٢٢
حاكم مصرف لبنان
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