تعميم وسيط رقم ٤٣١
للمصارف وللمؤسسات المالية

نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم  ١٢٣٢٠تاريخ  ٢٠١٦/٨/١٦المتعل'ق بتع'ديل الق'رار
األساس'''''''''''''ي رق'''''''''''''م  ١١٣٢٣ت'''''''''''''اريخ ) ٢٠١٣/١/١٢انش'''''''''''''اء "دائ'''''''''''''رة امتث'''''''''''''ال"
) ((Compliance Departmentموضوع التعميم االساسي رقم .١٢٨
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قرار وسيط رقم ١٢٣٢٠
تعديل القرار االساسي رقم  ١١٣٢٣المتعلق بانشاء "دائرة امتثال"

إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين  ٧٠و  ١٧٤منه،
وبن''''''ا ًء عل''''''ى الق''''''رار األساس''''''ي رق''''''م  ١١٣٢٣ت''''''اريخ  ٢٠١٣/١/١٢وتعديالت''''''ه المتعل''''''ق
بانشاء "دائرة امتثال" )،(Compliance Department
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ،٢٠١٦/٨/١٠
يقرر ما يأتي:

المادة األولى :يض'''''اف إل'''''ى ن'''''ص الم'''''ادة العاش'''''رة م'''''ن الق'''''رار األساس'''''ي رق'''''م ١١٣٢٣
تاريخ  ٢٠١٣/١/١٢البندين )د( و)ھـ( التالي نصھما:
» د -اعالم وحدة االمتثال لدى مصرف لبنان بما يلي:
 -١االس0000م والس0000يرة الذاتي0000ة لك0000ل م0000ن رئ0000يس "دائ0000رة االمتث0000ال" ورئ0000يس
"وحدة االمتثال القانوني" ورئيس "وحدة التحقق".
 -٢اس0000تقالة أو اقال0000ة أي م0000ن االش0000خاص الم0000ذكورين ف0000ي البن0000د ) (١أع0000اله
مع توضيح اسباب االستقالة أو االقالة.
 -٣الھيكل التنظيمي المفصّل لـ "دائرة االمتثال" )(Organizational Chart
يبيّن عدد الموظفين في كل من "وحدة االمتثال القانوني" و"وحدة التحقق"
ونظام اإلبالغ المعمول به ) (Reporting systemضمن "دائرة اإلمتثال"
وفي عالقة ھذه األخيرة مع باقي الوحدات االدارية.
 -٤نظ000ام عم000ل "دائ000رة االمتث000ال" ،موافق000ا ً علي000ه م000ن قب000ل مجل000س االدارة،
يح ّدد بوضوح دورھا ومسؤولياتھا.
 -٥برن0امج عم0ل "دائ0رة االمتث0ال" ) (Compliance Programالمش0ار إلي0ه
في المادة الرابعة اعاله موافقا ً عليه من قبل مجلس االدارة.
 -٦أي تع0000ديل يط0000رأ عل0000ى المعلوم0000ات والمس0000تندات المش0000ار إليھ0000ا أع0000اله
فور حصوله«.
../..

-٢»ھـ -تزويد وحدة االمتثال لدى مصرف لبنان بالمستندات التالية المتعلّقة بھيكلية
رأسمال المصرف/المؤسسة المالية ونسبة الملكية في رأسمال مؤسسات
أخرى:
 -١رس000م بي000اني مف ّ
ص000ل يحّ 000دد ھوي000ة ونس000بة ملكي000ة ك000ل مس000اھم يمل000ك أكث000ر
من  %٢٠من مجموع أسھم المصرف/المؤسسة المالية.
 -٢رسم بياني مفصّل يح ّدد نسبة ملكية المصرف/المؤسسة المالية في أشخاص
معنويين في لبنان والخارج مع تبيان ھوية األشخاص المذكورين وجنسية
كل منھم ).(Place of incorporation
 -٣الئحة مفصّلة تح ّدد ھوية ونسبة ملكية كل مساھم يملك أقل من %٢٠
من مجموع أسھم المصرف/المؤسسة المالية.
 -٤أي تعديل يطرأ على المعلومات والمستندات المشار إليھا أعاله فور
حصوله«.
المادة الثانية :تم''نح المص''ارف والمؤسس''ات المالي''ة لغاي''ة ت''اريخ  ٢٠١٦/٩/١٥للتقي''د بأحك''ام
ھذا القرار.
المادة الثالثة :يعمل بھذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة :ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية.
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