
 

 

 17قرار رقم 

 (KYC)متعلق بنموذج معرفة العميل 

 

 إن رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان،

الاااذن طنااااة بأليئاااة األساااواق المالياااة  ،المتعلاااق باألساااواق المالياااة 2011/8/17تااااري   161بنااااعل  لااان الراااانون ر ااام 
 الصالحيات كافة المتعلرة باألدوات المالية،  

 ،2/3/2015/ المتخذ في جلسته المنعردة بتاري  المالية  هيئة االسواقوبناعل  لن  رار مجلس 
 

 

 يررر ما يأتي:
 

المالياة والمصاارف التاي تماارس  مؤسساات الوسااةة المالية والمؤسااساتتةبق طحكام هذا الررار  لن : المادة األولن
 األ مال الخاصة باألدوات المالية في لبنان.

 ، بعااد تاااري  صاادور هااذا الراارار،بفااتح حسااابات لااديألا  لاان المؤسسااات المااذكورة ط ااالر التااي تر اا   :المااادة النانيااة
 :نطللريام لحسا   مالئألا بعمليات خاصة باألدوات المالية 

دنااان المعلوماااات الاااواردة فاااي النماااوذج طيتضااامن كحاااد  KYC)) مالئألاااا تعتماااد نماااوذج لمعرفاااة   -
 المرفق ربةال.

   المذكور.نموذج البنسخة  ن  هيئة االسواق الماليةد تزو  -
لاادا المؤسسااات المااذكورة ط ااالر  هااذا الراارار  باال تاااري  صاادور ةالمفتوحاا إال طنااه وبالنساابة للحسااابات

 مأللاااة ط صااااهاالمؤسساااات هاااذر تعةااان  ،المالياااة خاصاااة بااااألدواتلحساااا   مالئألاااا بعملياااات للرياااام 
 لتةبيق طحكام هذا الررار. 2016/1/1
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   .يعمل بألذا الررار فور نشرر في الجريدة الرسمية :ةنالنالمادة ال

 
 

    2015آذار  9بيروت، في                                                                  
 رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان                                      

 رياض توفيق سالمه                                                                               
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 ملحق متعلق 

  KYCالعميل"نموذج "معرفة المعلومات التي يجب أن تتوفر كحد أدنى في ب

 هذا القسم خاص بالعميل إذا كان شخصًا طبيعياً 
 اإلسم:  
 تاري  الميالد: 
 ر م الألوية: 
 الحاله االجتما ية: 
  دد طفراد األسرة:  
 الجنسية:  
 الجنسية األخرا حيث ينةبق: 
  نوان المراسلة: 
 البريد االلكتروني: 
:تنابهاتف    
:الخليونهاتف    
؟السنون الترريبي بالدوالرالدخل     

  25،000  طو ط ل     
 25،001 - 50،000   
 50،001 - 100،000      
 100،001 - 250،000   
 250،001 - 500،000 
 500،001 - 1،000،000 
  1،000،000طكنر من $   

 Investibleالرابلة لالستنمار )صافي النروة الترريبي  
Assets )  بالدوالر؟ 

  25،000  طو ط ل     
 25٫001 - 100،000 
 100،001 - 500،000 
 500،001 - 1،000،000  
 1،000،001 - 5،000،000  
  5،000،000طكنر من 
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 معلومات عامة

 
 نعم / ال        طو لدا "مصدر"؟  هل العميل  ضو مجلس إدارة طو مسؤول في شركة مدرجة

 
             ؟    شركة مدرجة طو لدا "مصدر" لدا "معلومات مميزة  ير معلنةاألشخاص المةلعين حكمال  لن "هل العميل من 

 نعم / ال
                                                                                                        ؟حكمال  لن معلومات مميزة  ير معلنة" لدا شركة مدرجة طو لدا "مصدر"مّةلع " ال ة ونيرة بشخص  هل للعميل

 نعم / ال
 طن معلومات مالية طخرا  ن الوضع المالي للعميل

 
 
 
 

 ن شخص معنويهذا القسم خاص بالعميل إذا كا

 اإلسم: 
 ر م السجل التجارن: 
 العنوان المسجل: 
 بلد التسجيل:  
 تاري  التأسيس طو بدع ممارسة النشاة:  
 الألاتف: 
 الفاكس: 
  دد الموظفين العاملين لدا العميل:  
 رطس المال:  
 حجم األ مال السنوية  

 االتصال بالشركة
 إسم الموكل باالتصال ومدا صالحياته: 

 
 
 

  نوان المراسلة: 

 هاتف المكت : 
 فاكس المكت : 
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 : لخليونهاتف ا 
 البريد االلكتروني: 

 طن معلومات مالية طخرا  ن الوضع المالي للعميل
 
 

 

 
 
 

 اإلستثمارحول معلومات 

 
 

 وتحديد في طن من االدوات المالية التالية االستنمارية  هخبراتالعميل و معرفة م ليّ تري 

  ضعيفة .1
  جيدة .2
  ممتازة  .3

  طسألم 
  طدوات دين 
  ملة طجنبية  
 ودائع 
 تمويل تجارة  
  صناديق إستنمار 
 طدوات مالية مركبة 
  مشترات مالية 
  رود مستربلية  
  رارات   
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 تو يع العميل مع التاري   

 

 

 

  : درة العميل  لن تحمل المخاةر

  الية                                 متوسةة                  منخفضة

 
 :السيما لجألة مدا استعدادر لتحمل الخسائر ا ةاع توضيح لإلجابة ا الر 

 

 
 ؟ بشكل  اماالستنمارية العميل طهداف 

  حماية رطس المال 
  تحريق الدخل 
  متوازنة 
 نمو رطس المال 

  


