
 ۲۰إعالم ھیئة التحقیق الخاصة رقم 

 وسائر المؤسسات الملزمة باالبالغ موجھ الى المصارف والمؤسسات المالیة 

المتعلق بمكافحة تبییض االموال وتمویل االرھاب سیما كل من المادة  ۲٤/۱۱/۲۰۱٥تاریخ  ٤٤بناًء على احكام القانون رقم 
 عشرة منھ، الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثالثة

 ۷۸۱۸من القرار االساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم  ۱۲من المادة » أوًال «) من المقطع ۳وبناًء على احكام البند (
والمتعلق بنظام مراقبة العملیات المالیة  ۸۳وتعدیالتھ المرفق بتعمیم مصرف لبنان االساسي رقم  ۱۸/٥/۲۰۰۱تاریخ 

 مویل االرھاب ،والمصرفیة لمكافحة تبییض االموال وت
تاریخ  ۱۲۲٥۳من المادة االولى من القرار االساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم » ثانیًا«وتوضیًحا وتطبیقًا الحكام البند 

والمتعلق بأصول التعامل مع القانون االمیركي الصادر بتاریخ  ۱۳۷المرفق بتعمیم مصرف لبنان االساسي رقم  ۲۰۱٦/٥/۳
 الى المؤسسات المالیة االجنبیة وغیرھا من المؤسسات،» حزب اللھ«التطبیقیة حول منع ولوج ومع انظمتھ  ۱۸/۱۲/۲۰۱٥

وتدارًكا لحصول أي اجراء او تدبیر تعسفي من شانھ االضرار بمصالح المودعین والعمالء سیما عند اقفال حساب اي منھم 
 غیر مبررة او بحجة تفادي التعرض للمخاطر او االمتناع عن فتح حسابات لھم او عدم التعامل معھم، كل ذلك بصورة 

)De-risking( ، 
 ،)Financial Inclusion(وضمن اطار الجھود المبذولة من قبل مصرف لبنان لتعزیز الشمول المالي 

 وحفاًظا على المصلحة الوطنیة العلیا،
 ،۲٦/٥/۲۰۱٦المتخذ في جلستھا المنعقدة بتاریخ » ھیئة التحقیق الخاصة«وبناًء على قرار 

 یقرر ما یأتي:

 المادة االولى
یطلب من المصارف والمؤسسات المالیة ومؤسسات الوساطة المالیة وسائر المؤسسات الملزمة باإلبالغ عدم اتخاذ   أوًال:

أي تدبیر لجھة اقفال اي حساب عائد الحد عمالئھا او االمتناع عن التعامل معھ او عن فتح اي حساب لھ قبل مرور 
ر یتضمن ھذا التبلیغ توضیًحا لألسباب الموجبة التي تبر ، وعلى ان»ھیئة التحقیق الخاصة«ثالثین یوًما على ابالغ 

 ). …، حركة أو وتیرة أو حجم الحساب، )KYC(اتخاذ ھذه االجراء ات والتدابیر (معلومات متعلقة بالعمیل 

 ثانیًا:
المعنیة خالل المھلة المذكورة اعاله یعود للمصارف وللمؤسسات » ھیئة التحقیق الخاصة«في حال لم یرد أي جواب من 

 اتخاذ االجراء ات المناسبة بھذا الخصوص.

 ثالثًا:
ال تطبق ھذه االجراء ات في ما خص الحسابات العائدة ألشخاص او مؤسسات مدرجة اسماؤھم على أي من اللوائح المصدرة 

 والمنوه عنھ اعاله. ۱۸/۱۲/۲۰۱٥المتعلقة بتطبیق القانون االمیركي الصادر بتاریخ 

 المادة الثانیة
 ».الھیئة المصرفیة العلیا«رض كل من یخالف احكام ھذا االعالم للمالحقة امام یتع

 المادة الثالثة
 .۳/٥/۲۰۱٦ینشر ھذا االعالم في الجریدة الرسمیة ویعمل بھ اعتباًرا من 

 ۲۰۱٦أیار  ۲٦بیروت، في 
 حاكم مصرف لبنان

 رئیس ھیئة التحقیق الخاصة
 ریاض توفیق سالمھ


