١١٣٣

ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺼﺎرف رﻗﻢ ١٣٧
للمصارف وللمؤسسات المالية
ولسائر المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان

ﻨودﻋﻜم رﺒطﺎ ﻨﺴﺨﺔ ﻋن اﻝﻘرار اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ١٢٢٥٣ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠١٦/٥/٣اﻝﻤﺘﻌﻠق ﺒﺄﺼول اﻝﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻊ اﻝﻘﺎﻨون اﻻﻤﻴرﻜﻲ اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠١٥/١٢/١٨وﻤﻊ اﻨظﻤﺘﻪ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺤول ﻤﻨﻊ وﻝوج "ﺤزب
اﷲ" اﻝﻰ اﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت.

ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ٣اﻴﺎر ٢٠١٦
ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

ﻨص /ﻗﺴم  /٢ر  /١٣٧ت /٢٠١٦-٦-٣٠

١١٣٤

ﻗﺮار اﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ ١٢٢٥٣
اﺼول اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ اﻝﻘﺎﻨون اﻻﻤﻴرﻜﻲ اﻝﺼﺎدر ﺒﺘﺎرﻴﺦ ٢٠١٥/١٢/١٨
وﻤﻊ اﻨظﻤﺘﻪ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ
إن ﺤﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨون اﻝﻨﻘد واﻝﺘﺴﻠﻴف ﺴﻴﻤﺎ اﻝﻤواد  ٧٠و ١٧٤و ١٨٢ﻤﻨﻪ،
ً
ـﺎء ﻋﻠــﻰ أﺤﻜــﺎم ﻗــﺎﻨون ﻤﻜﺎﻓﺤــﺔ ﺘﺒﻴــﻴض اﻻﻤ ـوال وﺘﻤوﻴــل اﻻرﻫــﺎب رﻗــم  ٤٤ﺘــﺎرﻴﺦ ٢٠١٥/١١/٢٤
وﺒﻨـ ً
ﺴﻴﻤﺎ ﻜل ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ واﻝﺴﺎدﺴﺔ واﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻨﻪ،

ـﺎء ﻋﻠ ـ ـ ـ ـ ــﻰ اﻝﻘـ ـ ـ ـ ـ ـرار اﻷﺴﺎﺴ ـ ـ ـ ـ ــﻲ رﻗ ـ ـ ـ ـ ــم  ٧٨١٨ﺘ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠٠١/٥/١٨وﺘﻌدﻴﻼﺘ ـ ـ ـ ـ ــﻪ اﻝﻤﺘﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ــق
وﺒﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ﺒﻨظـ ــﺎم ﻤراﻗﺒـ ــﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ واﻝﻤﺼـ ــرﻓﻴﺔ ﻝﻤﻜﺎﻓﺤـ ــﺔ ﺘﺒﻴـ ــﻴض اﻷﻤ ـ ـوال وﺘﻤوﻴـ ــل اﻹرﻫـ ــﺎب ،اﻝﻤرﻓـ ــق
ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴم اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم ،٨٣
ـﺎء ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻝﻘ ـ ـ ـرار اﻷﺴﺎﺴـ ـ ــﻲ رﻗـ ـ ــم  ١٠٩٦٥ﺘـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٢/٤/٥اﻝﻤﺘﻌﻠـ ـ ــق ﺒﻌﻼﻗـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺼـ ـ ــﺎرف
وﺒﻨـ ـ ـ ً
واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻤراﺴﻠﻴن ،اﻝﻤرﻓق ﺒﺎﻝﺘﻌﻤﻴم اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم ،١٢٦
وﻝﻤ ـ ــﺎ ﻜ ـ ــﺎن اﻝﻘ ـ ــﺎﻨون اﻻﻤﻴرﻜ ـ ــﻲ اﻝﺼ ـ ــﺎدر ﺒﺘ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٥/١٢/١٨واﻨظﻤﺘ ـ ــﻪ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴ ـ ــﺔ ﻗ ـ ــد ﻨﺼ ـ ــت
ﻋﻠـﻰ وﺠـوب اﺘﺨـﺎذ اﻝﺘـداﺒﻴر اﻝﺘـﻲ ﺘﺤـول دون ﺘﻌﺎﻤـل "ﺤـزب اﷲ" ﻤـﻊ او ﻤـن ﺨـﻼل اﻝﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ
اﻻﺠﻨﺒﻴﺔ وﻏﻴرﻫﺎ ﻤن اﻝﻤؤﺴﺴﺎت،
وﺘ ــدارﻜﺎً ﻝﺤﺼ ــول اي اﺠـ ـراء ﺘﻌﺴ ــﻔﻲ ،ﻴﺘﺠ ــﺎوز ﻨط ــﺎق اﻝﻘ ــﺎﻨون واﻻﻨظﻤ ــﺔ اﻝﻤ ــذﻜورة ﻓ ــﻲ اﻝﻔﻘـ ـرة اﻋ ــﻼﻩ،
ﻤ ــن ﺸ ــﺄﻨﻪ اﻻﻀـ ـرار ﺒﻤﺼ ــﺎﻝﺢ اﻝﻤ ــودﻋﻴن واﻝﻌﻤ ــﻼء ﺴ ــﻴﻤﺎ ﻋﻨ ــد اﻗﻔ ــﺎل ﺤﺴ ــﺎب اي ﻤ ــﻨﻬم او اﻻﻤﺘﻨ ــﺎع
ﻋن ﻓﺘﺢ ﺤﺴﺎﺒﺎت ﻝﻬم او ﻋدم اﻝﺘﻌﺎﻤـل ﻤﻌﻬـم ،ﻜـل ذﻝـك ﺒﺼـورة ﻏﻴـر ﻤﺒـررة او ﺒﺤﺠـﺔ ﺘﻔـﺎدي اﻝﺘﻌـرض
ﻝﻠﻤﺨﺎطر )،(De-risking
وﺤﻔﺎظﺎً ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻌﻠﻴﺎ،
وﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار اﻝﻤﺠﻠس اﻝﻤرﻜزي ﻝﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن اﻝﻤﺘﺨذ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺘﻪ اﻝﻤﻨﻌﻘدة ﺒﺘﺎرﻴﺦ ،٢٠١٦/٤/٢١
ً
ﻴﻘرر ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
اﻝﻤﺎدة اﻷوﻝﻰ:

ﻋﻠـ ــﻰ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ  ،ﻀـ ــﻤن اطـ ــﺎر ﺘطﺒﻴﻘﻬـ ــﺎ ﻻﺤﻜـ ــﺎم اﻝﻘ ـ ـرار
اﻻﺴﺎﺴﻲ رﻗم  ١٠٩٦٥ﺘﺎرﻴﺦ  ٢٠١٢/٤/٥اﻝﻤرﻓق ﺒـﺎﻝﺘﻌﻤﻴم اﻻﺴﺎﺴـﻲ رﻗـم ١٢٦
اﻝﻤﺘﻌﻠـ ــق ﺒﻌﻼﻗـ ــﺔ اﻝﻤﺼـ ــﺎرف واﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ ﻤـ ــﻊ اﻝﻤ ارﺴـ ــﻠﻴن ،وﻋﻠـ ــﻰ ﺴـ ــﺎﺌر

١١٣٥

اﻝﻤؤﺴﺴـ ــﺎت اﻝﺨﺎﻀـ ــﻌﺔ ﻝرﻗﺎﺒـ ــﺔ ﻤﺼـ ــرف ﻝﺒﻨـ ــﺎن ،ﻜـ ــل ﻓـ ــﻲ ﻤـ ــﺎ ﺨﺼـ ــﻬﺎ ،ان ﺘﻘـ ــوم
ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻤل ﻤﺴؤوﻝﻴﺘﻬﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
أوﻻً:

ﺒﺘﻨﻔﻴـ ـ ـ ــذ ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬـ ـ ـ ــﺎ ﺒﻤـ ـ ـ ــﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴـ ـ ـ ــب ﻤـ ـ ـ ــﻊ ﻤﻀـ ـ ـ ــﻤون اﻝﻘـ ـ ـ ــﺎﻨون اﻷﻤﻴرﻜـ ـ ـ ــﻲ
اﻝﺼـ ـ ـ ـ ــﺎدر ﺒﺘـ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ  ٢٠١٥/١٢/١٨وﻤﻀـ ـ ـ ـ ــﻤون اﻻﻨظﻤـ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴـ ـ ـ ـ ــﺔ
اﻝﻤﺼدرة ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎد اﻝﻴﻪ.

ﺜﺎﻨﻴﺎً :ﺒـ ـ ـ ـ ـﺎﺒﻼغ "ﻫﻴﺌ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴ ـ ـ ـ ــق اﻝﺨﺎﺼ ـ ـ ـ ــﺔ" ،ﻓ ـ ـ ـ ــو اًر ،ﺒ ـ ـ ـ ــﺎﻹﺠراءات واﻝﺘ ـ ـ ـ ــداﺒﻴر
اﻝﺘـ ـ ــﻲ ﻗـ ـ ــد ﺘﺘﺨـ ـ ــذﻫﺎ ﺘﻤﺎﺸـ ـ ــﻴﺎً ﻤـ ـ ــﻊ ﻤﻀـ ـ ــﻤون اﻝﻨﺼـ ـ ــوص اﻝﻤﺸـ ـ ــﺎر اﻝﻴﻬـ ـ ــﺎ
ﻓـﻲ اﻝﻤﻘطـﻊ "أوﻻً" ﻤـن ﻫــذﻩ اﻝﻤـﺎدة ﺴـﻴﻤﺎ ﻝﺠﻬــﺔ ﺘﺠﻤﻴـد او اﻗﻔـﺎل اي ﺤﺴــﺎب
ﻋﺎﺌــد ﻻﺤــد ﻋﻤﻼﺌﻬــﺎ او اﻻﻤﺘﻨــﺎع ﻋــن اﻝﺘﻌﺎﻤــل او ﻋــن ﻓــﺘﺢ اي ﺤﺴــﺎب ﻝــﻪ
وﺘوﻀﻴﺢ اﻻﺴﺒﺎب اﻝﻤوﺠﺒﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺒرر اﺘﺨﺎذ ﻫذﻩ اﻻﺠراءات واﻝﺘداﺒﻴر.
اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ:

ﺘﺒﻘــﻰ ﺴــﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌــول ،ﻓــﻲ ﻤــﺎ ﺨــص اﻻﺠ ـراءات واﻝﺘــداﺒﻴر اﻝﻤﻨﺼــوص ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓــﻲ
اﻝﻤﻘطﻊ "ﺜﺎﻨﻴﺎً" ﻤن اﻝﻤﺎدة اﻻوﻝﻰ ﻤن ﻫذا اﻝﻘرار ،ﺴﺎﺌر اﻻﺤﻜﺎم اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ واﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ
ﻏﻴر اﻝﻤﺨﺎﻝﻔﺔ.

اﻝﻤﺎدة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ:

ﻴﻌﻤل ﺒﻬذا اﻝﻘرار ﻓور ﺼدورﻩ.

اﻝﻤﺎدة اﻝراﺒﻌﺔ:

ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻝﻘرار ﻓﻲ اﻝﺠرﻴدة اﻝرﺴﻤﻴﺔ.
ﺒﻴروت ،ﻓﻲ  ٣اﻴﺎر ٢٠١٦
ﺤـﺎﻜم ﻤﺼرف ﻝﺒﻨﺎن
رﻴﺎض ﺘوﻓﻴق ﺴﻼﻤﻪ

ﻨص /ﻗﺴم  /٢ر  /١٣٧ت /٢٠١٦-٦-٣٠

