
 ۱۹إعالم ھیئة التحقیق الخاصة رقم 

والى  ۲٤/۱۱/۲۰۱٥تاریخ  ٤٤في المادة الخامسة من القانون رقم موّجھ إلى المؤسسات والجھات المعنیة المشار الیھا 
 ۱۲٦۷حول تطبیق قرارات مجلس األمن رقم  والى ھیئات االستثمار الجماعي الشركات التي تتعاطى الوساطة المالیة

 ) والقرارات الالحقة۲۰۱۱( ۱۹۸۹) ورقم ۲۰۱۱( ۱۹۸۸ورقم ) ۱۹۹۹(
من  ٥و ۲(مكافحة تبییض االموال وتمویل اإلرھاب) سیما احكام البندین  ۲٤/۱۱/۲۰۱٥تاریخ  ٤٤بناًء على القانون رقم 

 منھ، ٦المادة 
 ،۳/۱۲/۲۰۱٥المتخذ في جلستھا المنعقدة بتاریخ » ھیئة التحقیق الخاصة«وبناًء على قرار 

 أوًال:
والى  ۲٤/۱۱/۲۰۱٥تاریخ  ٤٤یطلب الى المؤسسات والجھات المعنیة كافة المشار الیھا في المادة الخامسة من القانون رقم 

 الشركات التي تتعاطى الوساطة المالیة والى ھیئات االستثمار الجماعي، كل في ما خصھا، ما یلي:
) في ما یتعلق UNSC Websiteتروني لمجلس األمن (القیام بإستمرار بمراجعة اي تحدیث یتم على الموقع اإللك .۱

 ۱۹۸۸) ورقم ۱۹۹۹( ۱۲٦۷باالسماء المحددة والمدرجة على اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس االمن رقم 
أو اللوائح الصادرة عن لجان  ) والقرارات الالحقة المتعلقة بھذا الخصوص و/۲۰۱۱( ۱۹۸۹) ورقم ۲۰۱۱(

ام تلقائیا وفورا دون تأخیر ودون سابق انذار بتجمید االموال او الحسابات او العملیات أو العقوبات الخاصة، والقی
األصول األخرى العائدة لھذه االسماء فور إدراجھا وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر أو غیر مباشر، 

ة بما یفید انھا قامت بذلك ساع ٤۸وخالل مھلة اقصاھا » ھیئة التحقیق الخاصة«مشترك...)، على ان یتم تزوید 
 وبالمعلومات المتوفرة لدیھا بھذا الخصوص.

في حال وجود تشابھ بین اسم احد عمالئھا واسم وتفاصیل محددة ومدرجة على » ھیئة التحقیق الخاصة«ابالغ  .۲
العقوبات  ) اعاله و/أو الصادرة عن لجان۱اللوائح الصادرة بموجب قرارات مجلس االمن المنوه عنھا في البند (

 الخاصة.
 ثانیًا:

 تطبق أحكام ھذا اإلعالم على الفروع والمؤسسات الشقیقة أو التابعة في الخارج.

 ثالثًا:
كل من یخالف احكام ھذا  ۲٤/۱۱/۲۰۱٥تاریخ  ٤٤یتعرض للعقوبات المشار الیھا في المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 

 اعاله.» أوًال «) من المقطع ۱التجمید الفوري المشار الیھ في البند (االعالم سیما لجھة عدم االلتزام بموجب 
 ینشر ھذا االعالم في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ فور صدوره. رابعًا:

 ۲۰۱٥كانون األول  ۲۲بیروت، في 
 حاكم مصرف لبنان

 رئیس ھیئة التحقیق الخاصة
 ریاض توفیق سالمھ


