
الـخـاصـة الـتـحـقـيـق  هـيـئـة 
وحدة اإلخـبـار املــالي اللبـنـانـيـة

لســنوي ا
٢٠ ٢٠الـتـقـريـر 



الـخـاصـة الـتـحـقـيـق  هـيـئـة 
وحدة اإلخـبـار املــالي اللبـنـانـيـة

لســنوي ا
20 20الـتـقـريـر 







حرضات أعضاء »اهليئة« واألمني العام واملوظفني،

لقد كانت سنة 2020 مليئة ابلتحدايت والصعوابت 
اإلستثنائية اليت ألقت بثقلها عىل دول العامل، وابألخص 
ظروفًا  وعاىن  ألمية  أحداًث  هشد  اذلي  لبنان  عىل 
ذروهتا  بلغت  التصّور،  فاقت  وإجمتاعية  إقتصادية 
كبرية  بأعداد  أودى  اذلي  بريوت  مرفأ  انفجار  مع 
من  زاد  وما  كاريث.  بدمار  وتسبب  الضحااي  من 
املتكررة  العام  اإلقفال  فرتات  كان  الصعوابت 
تكل  تزال  وال  كوروان،  جائحة  تفيش  بسبب 
إقتصادان وحياتنا  بثقلها عىل  تلقي  واجلائحة  التداعيات 
حىت يومنا هذا. غري أن لبنان لطاملا كان بدًلا قواًي 
قادًرا عىل الصمود، وعلينا أن نتذكر دوًما بأن األمور 
لن تبقى عىل حاهلا وأهنا ستعود ابلتأكيد، ولو ببطء، إىل 

جمراها الطبييع. 

كوروان،  جائحة  تفيش  جرّاء  ومن  السنة،  خالل 
إضطرت هيئة التحقيق اخلاصة إىل التكّيف مع 
مهنا  جديدة،  عمل  طرق  اعمتاد  وإىل  املستجد  الواقع 
املوظفني  بني  واملناوبة  جزئية  عمل  دوامات  اعمتاد 
وقد  ومنتجة.  آمنة  عمل  بيئة  يف  االستمرارية  لتأمني 
أجنزت املهام اليومية وفًقا لألولوايت ومت الرتكزي عىل 
املنبثقة عن  العمل  استراتيجية، كتنفيذ خطة  مسائل 
التقيمي الوطين لملخاطر واليت تضّم تدابري للحّد من املخاطر 
ترتيب  عن  فضاًل  والتنظميي،  الترشييع  املجالني  يف 
األولوايت يف املسائل التشغيلية. فالقوانني اليت أقرّها 
جملس النواب ملاكفحة الفساد، وأنشطة »اهليئة« الرقابية 
اختذهتا  اليت  التدابري  من  وغريها  املخاطر،  عىل  املبنية 
األموال  تبييض  مباكفحة  املعنية  املحلية  السلطات 
وفًقا  األمساء  بعض  إدراج  كاقرتاح  اإلرهاب  ومتويل 
لقرار جملس األمن ادلويل رقم 1267، ليست إال غيض 

كلمـة رئـيـــس هيـئـة
التحقيق الخاصة



الشامةل  احلكومية  املقاربة  سياق  يف  فيض  من 
األموال ومتويل  تبييض  نظام ماكفحة  تعزيز  اهلادفة إىل 

اإلرهاب اللبناين.

عىل  ثبرمت  حتىص،  ال  اليت  اجلّمة  الصعوابت  من  ابلرغم 
عاجلت  وقد  املهنية.  درجات  بأقىص  مبهاممك  القيام 
اختاذ  إىل  أدّت  حاةل،   463 العام  خالل  »اهليئة« 
إىل  وبإحالهتا  مرصفية  حساابت  بتجميد  قرارات 
املديع العام المتيزيي. ابإلضافة إىل ذكل، مشلت 
أعمال التدقيق امليداين اذلي جتريه »وحدة التحقق 
املخاطر  عىل  املبنّية  املقاربة  وفق  اإلجراءات«  من 
هبدف تقيمي إجراءات ماكفحة تبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب وبرامج اإلمتثال املّتبعة 19 مرصفًا وغريها من 
جهود  بذلمت  أنمك  كما  ابإلبالغ.  امللزمة  املؤسسات 
عرب  ُبعد  عن  املشاركة  خالل  من  أمهية  تقل  ال  مماثةل 
جمموعة  من  لّك  أنشطة  يف  املتوفرة  التطبيقات 

»إغمونت« و»املينافاتف« و»الفاتف«.

لبنان  هبا  مرّ  اليت  واملعاانة  األلمية  األحداث  إن 
إرجاء  إىل  »املينافاتف«  محلت  العام  هذا  خالل 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  ماكفحة  نظام  تقيمي 
يف  به  للبدء  جديد  موعد  حتديد  متّ  واذلي  اللبناين، 
ستعطون  بأنمك  الثقة  أمتّ  عىل  إنين   .2021 سنة  أواخر 
عن  وستعملون  الالزمة  واألمهية  األولوية  األمر 
للتأكيد عىل  كثب مع اجلهات املحلية املعنية 

فعالية نظام ماكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 
يف لبنان. 

مل  أننا  ومع  مثيل،  اإلستثنائية  السنة  هلذه  يسبق  مل 
ج من النفق بعد، إال أنين ما زلت آمل بأن عام  خنر
اإلزدهار  2021 سيأيت ابلتغريات اإلجيابية وبدء مرحةل 

املنشودني. واإلستقرار 

خصوًصا  ومهنيتمك  وعملمك  احلثيثة  جهودمك  أقّدر  إين 
بأنمك  الثقة  ملء  ودلّي  العصيبة،  األايم  هذه  يف 
املعهودة  واملهنية  ابلمتزي  واجباتمك  بأداء  ستستمرون 

حىت نعرب إىل برّ األمان. 

مع أصدق متنيايت، 
رايض توفيق سالمه

حامك مرصف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة     إن األحداث األلمية واملعاانة اليت مرّ هبا 

لبنان خالل هذا العام محلت »املينافاتف« إىل 
إرجاء تقيمي نظام ماكفحة تبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب اللبناين، واذلي متّ حتديد موعد جديد 

للبدء به يف أواخر سنة 2021



حرضات املدراء واملوظفني،

ابلرغم من أن لبنان سبق هل يف املاىض وأن انل 
نصيبه من أحداث ألمية، إال أن أحًدا مل يتوقع حجم 
معاانت لبنان وشعبه خالل عام 2020. فاإلضطراابت 
األساسية  التغرّيات  عن  فضاًل  القائمة،  واملصاعب 
واملفاجئة يف حياتنا اليومية ويف طرق عملنا، أقّل ما 
يصّح القول فهيا أهنا ضاغطة. ولكن، مهما بدا املستقبل 
قامتًا، ال بّد لألوضاع أن تستقمي وال بد جلائحة كوروان 
أن تنهتي وأن نتغلب عىل التحدايت اليت نواجهها. 
والقدرة  واخلربات  املهارات  أن  من  واثق  وإيّن 
عىل الصمود املكتسبة عىل مرّ السنني ستساعدان يف 

عبور هذه املرحةل العصيبة.

مع  اخلاصة  التحقيق  هيئة  تعاونت  العام،  خالل 
احلّساسة،  القضااي  من  عدد  يف  املحلية  السلطات 
ومتويل  األموال  بتبييض  مّتصةل  حاةل   463 وتلّقت 
من  و376  أجنبية  مصادر  من  مهنا   87 اإلرهاب، 

 45 »اهليئة«  وعاجلت  تلّقت  كما  حملّية.  مصادر 
التدقيق  أعمال  مشلت  حني  يف  تلقائًيا،  إفصاًحا 
امليداين وفق املقاربة املبنية عىل املخاطر 19 مرصفًا، 
أموال. ومن  و44 مؤسسة رصافة، و12 رشكة حتويل 

جهة أخرى، واصلت »اهليئة« مشاركهتا يف أنشطة 

جمموعات   سّيما  وادلولية،  اإلقلميية  املجموعات 
تطلّب  ما  و»الفاتف«،  و»املينافاتف«  »إغمونت« 
خالل  واملوارد.  واجلهود  الوقت  من  مزيًدا  ختصيص 
العام قممت بواجباتمك بأقىص درجات املهنية والتفاين 
سواءً عملمت من ماكتبمك أو من منازلمك خالل اإلقفال العام، 

وال يسعين إال أن أشكرمك عىل ذكل.

كلمـة أمين عام هيئة
التحقيق الخاصة



برّمته،  العامل  يواجها  اليت  التحدايت  إىل  ابإلضافة 
أقرّت  وإجمتاعية  إقتصادية  حتدايت  لبنان  يواجه 
موعد  إرجاء  إىل  دفعها  ما  »املينافاتف«،  جمموعة  هبا 
ومتويل  األموال  تبييض  ماكفحة  لنظام  املتبادل  التقيمي 
اإلرهاب اللبناين وحتديد موعده يف أواخر سنة 2021.          
إن اإلستعداد هلذا التقيمي يف ظّل التحدايت العاملية 
هساًل  أمرًا  ليس  ابلتحديد  لبنان  يواجهها  اليت  وتكل 
فاألوضاع  املعنية.  املحلية  اجلهات  إىل  ابلنسبة 
والقطاع  املحلية  السلطات  كاهل  تثقل  املتدهورة 
لن  ذكل،  من  وابلرغم  انه  إال  سواء.  حّد  عىل  اخلاص 
ننىس أن ما حنتاج إليه يف األوقات الصعبة، هو عزم 
سنضع  ذلا  واحد.  كفريق  والعمل  والتضامن  القيادة 
موارد  يستلزم  اذلي  اهلام  احلدث  هذا  أعيننا  نصب 
عىل  اخلاصة  التحقيق  هيئة  وستكون  كثرية، 
اجلهات  خدمة  يف  خرباهتا  وستضع  التحدايت  قدر 
لتعزيز  »اهليئة« عملها  املحلية املعنية. كما وستواصل 
اإلرهاب،  األموال ومتويل  تبييض  التوعية حول خماطر 
مؤسسات  مع  املتواصةل  إلزتاماهتا  خالل  من  وذكل 

القطاع اخلاص امللزمة ابإلبالغ.

 

بد أن  ال  النور اذلي  نرى  أحيااًن أن  علينا  يصعب 
الكثري  ابلتأكيد  وسنواجه  النفق،  هناية  يف  يظره 

سنعمل  إمّنا  أعاله.  ذكرانها  اليت  التحدايت  من 
عىل  للتغلب  واحد  كفريق  العادة  جرت  كما 
هذه التحدايت وسنضطلع بواجباتنا املحلية واإلقلميية 
أيًضا  سنتعاون  كما  وجه.  أكمل  عىل  وادلولية 
مع رشكائنا املحليني يف إطار التنسيق والتعاون 
تبييض  ماكفحة  نظام  لتعزيز  اجلهات  خمتلف  بني 
الواقع،  يف  لبنان.  يف  اإلرهاب  ومتويل  األموال 
إن أحكل ساعات الظالم تسبق الفجر بلحظات، 
ذلا فإين متفائل بأننا سنتخطى هذه املرحةل وخنطو حنو 

أايم أفضل.

العمل وأمتىن  إين أشكرمك عىل جهودمك وتفانيمك يف 
ان تبقوا ساملني وبصحة جيدة. 

مع أصدق متنيايت، 
عبد احلفيظ منصور

أمني عام هيئة التحقيق اخلاصة 

واصلت »اهليئة« مشاركهتا يف أنشطة 
املجموعات اإلقلميية وادلولية، سّيما جمموعات 

»إغمونت« و»املينافاتف« و»الفاتف«، ما تطلّب 
ختصيص مزيًدا من الوقت واجلهود واملوارد. خالل 

العام قممت بواجباتمك بأقىص درجات املهنية والتفاين 
سواءً عملمت من ماكتبمك أو من منازلمك خالل اإلقفال 

العام، وال يسعين إال أن أشكرمك عىل ذكل 
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١١٨ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٥   .٣٦

١١٩ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٦   .٣٧
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١٢٦ ٤٥.  إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٥  
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أنشئت هيئة التحقيق اخلاصة، وهي وحدة اإلخبار املالي اللبنانية، كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان 
في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  نظام  في  األساس  احملور  »الهيئة«  وتعتبر  متعددة.  مهام  إليها  وأسندت 
األموال غير  املعنية من مخاطر  القطاعات  ولها دورها احليوي في حماية  املجال،  الدولي في هذا  للتعاون  لبنان وركيزة 
املشروعة. وتشمل مهامها: تلقي وحتليل اإلبالغات املتعلقة بعمليات مشبوهة، إجراء التحقيقات املالية، رفع السرية املصرفية، 
ومتويل  االرهاب  مبوضوع  ايًضا  ولها  املختّصة،  القضائية  السلطات  الى  وإحالتها  العمليات  و/أو  احلسابات  وجتميد 
مع  املعلومات  بتبادل  »الهيئة«  تقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة  منقولة.  غير  أو  منقولة  باموال  التصرف  منع  تطلب  ان  االرهاب 
وتقوم  املساعدة.  طلبات  حول  القانون  بإنفاذ  املعنية  احمللية/األجنبية  السلطات  مع  والتنسيق  النظيرة  األجنبية  اجلهات 
تنظيمية  نصوص  واصدار  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  تبييض  مبكافحة  متصلة  موجبات  إدخال  باقتراح  أيًضا  »الهيئة« 
وتوصيات للجهات املعنية، ومبراقبة املصارف وغيرها من املؤسسات امللزمة باإلبالغ للتأكد من امتثالها باملوجبات املطلوبة. 

المقدمة

شّكل إقرار قانون مكافحة تبييض األموال رقم ٣١8 لعام ٢٠٠١، 
اإلخبار  التحقيق اخلاصة كوحدة  هيئة  إنشاء  والذي مت مبوجبه 
املالي اللبنانية، احلجر األساس لبدء مكافحة تبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب في لبنان بشكل جّدي وممنهج. وقد انطلقت هذه املسيرة 
بإنشاء مؤسسة غير معروفة على الصعيدين احمللي والدولي، تضّم 
بضعة موظفني يعملون في مكتب متواضع. حالًيا، تشغل »الهيئة« 
األمان  ومستلزمات  التجهيزات  بأحدث  مزّوًدا  بها  خاًصا  مقًرا 
داخل حرم املصرف املركزي، وقد تضاعف حجمها خالل السنوات 
املاضية إلى حد كبير. وها هي اليوم ُتصّنف من بني املؤسسات 

الرائدة في لبنان واملنطقة ولها مكانتها في اخلارج.
إال أّن املكانة التي حتتلّها »الهيئة« اليوم لم تكن سهلة املنال، بل كانت 
ثمرة اجلهود التي بذلها جهازها اإلداري خالل السنوات املاضية. 
فقد مت حتقيق إجنازات عديدة، منها بناء وحدة إخبار مالي فّعالة 
ونظام متكامل ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وشطب 
إسم لبنان عن الئحة البلدان واألقاليم غير املتعاونة، واإلنضمام 
إلى هيئات إقليمية ودولية مثل مجموعة »إغمونت« )EG(، والقيام 
بدور ريادي وأساسي في إنشاء مجموعة »املينافاتف« التي تولى 
لبنان رئاستها في السنة األولى بعد تأسيسها وأيًضا خالل العام  
٢٠١8. وقد مت كل ذلك بفضل قيادة ملتزمة ومصممة وفريق عمل 

متفان في عمله. 
»الهيئة«  قيادة  تؤمن  املذكورة،  اإلجنازات  وبعد  اليوم،  اما 
واملتمّثل  املتفاقم  فاخلطر  مستقباًل.  العمل  من  املزيد  هناك  أّن 
األموال  تبييض  تقنيات  وتطّور  املنظمة  وباجلرمية  باالرهاب 

ومتويل اإلرهاب، ما زال يهدد إقتصادات العالم، مما يتطلب من 
»الهيئة« تكثيف املشاركة في أنشطة الهيئات اإلقليمية والدولية 
لإلضطالع مبسؤولياتها بوجه التحديات اجلديدة املتزايدة. بناًء 
على خبرتها املتراكمة، تؤمن »الهيئة« بضرورة التكّيف املستمر 
مع التغّيرات السريعة التي يشهدها عالم اجلرمية كشرط أساسي 
ملكافحة  املثلى  الطريقة  وأن  كما  القانون.  يخالف  من  ملالحقة 
اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب اليوم، وكالهما نشاطني عابرين 
يبقى  الشأن  هذا  وفي  الدولي.  التعاون  تعزيز  تتطلب  للحدود، 
التدريب املتواصل ضرورًيا بهدف زيادة الوعي وصقل مهارات 

وخبرات موظفيها وموظفي السلطات املعنّية األخرى. 
من جهة أخرى، تولي »الهيئة« اهتماًما للتقييم املشترك اخلاص 
بلبنان ولنتائج تقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على 
القوانني  من  عدد   ٢٠١٥ العام  منذ  وقد صدر  الوطن.  مستوى 
والتعاميم، منها قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 
للحّد  املعنية  األجهزة  مع  أيًضا  التنسيق  ومّت   .٤٤ رقم  اجلديد 
من املخاطر وجتاوز نقاط الضعف عبر استراتيجية وطنية شاملة 
هدفت إلى تطوير نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 
والتشريعات واألنظمة الوثيقة ذات الصلة وتطبيقها مبا يتماشى 
مع املعايير الدولية. كما تبذل »الهيئة« قصارى جهدها من أجل 
للتحقق  املبنية على املخاطر  املقاربة  امليدانية وفق  الرقابة  تعزيز 
من اإلمتثال بإجراء  ات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، 
وحتسني التحقيقات املالية وغيرها من املهام الرئيسية، على أمل 

أن تتّوج السنوات القادمة بنجاحات مماثلة.
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2020 – 2001

201٣
قيادة »الهيئة« ملشروع تقييم 

مخاطر تبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب على مستوى الوطن

2012
إحالة مشروع تعديل قانون 

مكافحة تبييض األموال 
ومتويل اإلرهاب ومشروع 

قانون نقل األموال عبر 
احلدود ومشروع قانون 

تبادل املعلومات الضريبية 
إلى مجلس النواب

2011
انضمام هيئة التحقيق اخلاصة 

إلى فريق مراجعة ميثاق 
مجموعة »إغمونت« 

2010
تعيني أمني عام جديد 
لهيئة التحقيق اخلاصة

200٩
إعتماد تقرير التقييم املشترك اخلاص 
بلبنان من قبل مجموعة العمل املالي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

2001
إقرار قانون مكافحة تبييض   •

األموال رقم ٣١8 
إنشاء هيئة التحقيق اخلاصة   •

2002
شطب إسم لبنان عن الئحة   

مجموعة العمل املالي اخلاصة 
بالدول واألقاليم غير املتعاونة 
إنشاء جلنة التنسيق الوطنية   

ملكافحة تبييض األموال

200٣
إنضمام هيئة التحقيق اخلاصة 

إلى مجموعة »إغمونت«

200٤
إنشاء مجموعة العمل 
املالي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال 
إفريقيا وتسلّم لبنان 
أّول رئاسة لها

200٥
إنشاء نظام إلكتروني 

لتبادل املعلومات 
مع اجلهات امللزمة 
)SEEDS( باإلبالغ

200٦
مشاركة هيئة التحقيق اخلاصة في 
إطالق »حوار القطاع اخلاص بني 
الواليات املتحدة األميركية ومنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا« 

US-MENA PSD

2007
إنشاء اللجنة الوطنية 
لقمع متويل اإلرهاب

200٨
انضمام لبنان إلى اتفاقية األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد وإقرار 

القانون رقم ٣٢ اخلاص بتوسيع 
صالحية هيئة التحقيق اخلاصة 

لتشمل قضايا الفساد

لمحة عامة

201٤
انضمام هيئة التحقيق اخلاصة 

إلى فريق العمل املعني بتحضير 
خطة عمل لتطبيق استراتيجية 

مجموعة »إغمونت«



مذكرات التفاهم املوقعة مع هيئة التحقيق اخلاصة 

فيجي

الفيليب�

كوريا
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ا�مارات
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اليابان
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السنغال

موناكو

�ي �نكا

أوكرانيا مولدوفا جورجيا 
ألبانيا

باراغواي

باناما
ترينيداد وتوباغو

سانت مارتن
هاييتي بنغ�ديش

رومانيا

كرواتيا

جزر ا�نتيل
الهولندية

باكستان

العراق

٤٠
مذكرة تفاهم منذ 

العام ٢٠٠١ 

201٥
تفعيل نظام مكافحة تبييض   
األموال ومتويل اإلرهاب من 

خالل إقرار عّدة قوانني، منها 
قانون مكافحة تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب رقم ٤٤ 

أمني عام »الهيئة« يصبح   
املمثل اإلقليمي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا في 
مجموعة »إغمونت« ونائًبا 

لرئيس جلنة »إغمونت«

201٦
إقرار القانون رقم ٧٧ لتعديل املادة   

٣١٦ مكرر من قانون العقوبات اللبناني 
)جرمية متويل اإلرهاب( والقانون رقم 

٥٥ حول تبادل املعلومات لغايات ضريبية 

إصدار آلية من قبل املجلس األعلى   
للجمارك بالتعاون مع هيئة التحقيق 

اخلاصة تنفيًذا ألحكام القانون رقم ٤٢ 
حول التصريح عن نقل األموال عبر 

احلدود

2017
إعادة انتخاب أمني عام »الهيئة« ممثاًل إقليمًيا   

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجموعة 
»إغمونت« وكذلك نائًبا لرئيس جلنة »إغمونت« 

تسلم لبنان، ممثاًل بهيئة التحقيق اخلاصة، منصب   
نائب رئيس مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا 

 StAR Award of«  ُمنحت »الهيئة« جائزة  
Excellence« من قبل البنك الدولي ومكتب األمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لقيامها بالتحقيق 
في قضية فساد نتج عنها استرداد أصول 

201٨
•  لبنان، ممثاًل بهيئة التحقيق   

اخلاصة، يرأس مجموعة العمل 
املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

•  البدء بأعمال التقييم الوطني   
الثاني ملخاطر تبييض األموال 
ومتويل اإلرهاب الذي تقوده 

»الهيئة« 

201٩

2020

إجناز التقييم الوطني ملخاطر   
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

لعام ٢٠١9، وإصدار إعالم 
»الهيئة« رقم ٢٥ بشأنه 

اعتماد خطة عمل استراتيجية   
تتضمن إجراءات لتخفيف 

املخاطر من قبل جلنة التنسيق 
الوطنية ملكافحة تبييض األموال 

واللجنة الوطنية لقمع متويل 
اإلرهاب 

إدراج إسم على الئحة 
عقوبات االمم املتحدة 

باإلستناد إلى طلب مقدم 
من لبنان عماًل بالقرار 

  .٢٢٥٣/١٢٦٧

إقرار قانون مكافحة 
الفساد في القطاع العام 

وانشاء الهيئة الوطنية 
ملكافحة الفساد )القانون 

رقم ٢٠٢٠/١٧٥(
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الهيكل التنظيمي

حاکم مصرف لبنان
األستاذ رياض سالمه

رئيًسا

 املهني املعني
من قبل مجلس الوزراء
األستاذ شادي حنا

عضًوا

املهني املعني
ال ل ل

األستاذ
عبد احلفيظ منصور

األمني العام

وحدة املعلوماتية
واألمان

األستاذ ناصر لّبوس
مدير تنفيذي

وحدة التحقق
 من اإلجراءات

األستاذ طارق زهران
مدير تنفيذي

الوحدة اإلدارية
جلمع املعلومات املالية

السيدة ماي ّجنار
مدير تنفيذي 

وحدة املدققني 
واحملققني

األستاذ هشام حمزه
مدير تنفيذي

رئيسة جلنة الرقابة
على املصارف 

دبّاغ السيدة ميّة 
عضًوا

القاضي املعني
في الهيئة املصرفية العليا 

ابراهيم د. علي 
عضًوا

 



الخاصة ٢٢ التحقيق  هيئة 

 ١| تتألف هيئة التحقيق اخلاصة من:
  األستاذ رياض سالمه، حاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه 

رئيًسا   من بني نوابه.  

  د. علي ابراهيم، قاض معني في الهيئة املصرفية العليا
عضًوا   أو عضو رديف.  

  السيدة مّية دّباغ، رئيسة جلنة الرقابة على املصارف
عضًوا   أو من تنتدبه من بني أعضاء اللجنة.  

  األستاذ شادي حنا، عضو معني من قبل مجلس
عضًوا   الوزراء أو األستاذ بطرس كنعان، عضو رديف.  

لدى  تنشأ   ،٢٠١٥/١١/٢٤ تاريخ   ٤٤ رقم  القانون  من  السادسة  للمادة  ٢|  وفًقا 
مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية املعنوية، غير 
التحقيق  خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة املصرف وتسمى فيما يلي »هيئة 

اخلاصة« أو »الهيئة«.

األعضاء 

مهمة هيئة التحقيق اخلاصة وفًقا للقانون رقم ٤٤:

تلقي االبالغات وطلبات املساعدة وإجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال أو جرائم   •
متويل إرهاب وتقرير مدى جدية األدلة والقرائن على ارتكاب هذه اجلرائم أو إحداها واتخاذ القرار املناسب بشأنها سيما 
التجميد االحترازي املؤقت للحسابات و/أو للعمليات املشتبه بها وذلك ملدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لستة اشهر اضافية 
وملرة واحدة في ما خص طلبات املساعدة الواردة من اخلارج وملدة أقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد لثالثة اشهر اضافية 

وملرة واحدة بالنسبة لالبالغات وطلبات املساعدة الواردة من الداخل.
التحقق من قيام املعنيني املشار إليهم في املادتني الرابعة واخلامسة بالتقيد باملوجبات املنصوص عليها في هذا القانون   •
العدل ومع مراعاة أحكام  اليه باستثناء احملامني واحملاسبني املجازين وكتاب  التنظيمية الصادرة باالستناد  والنصوص 

الفقرة الثانية من املادة السابعة عشرة من هذا القانون.
اليهم في املادتني الرابعة واخلامسة واملعلومات الواردة من السلطات  جمع وحفظ املعلومات الواردة من املعنيني املشار   •
الرسمية اللبنانية أو االجنبية وأية معلومات أخرى مجمعة وتبادلها مع نظيراتها بصفتها املرجع الصالح واملركز الرسمي 

للقيام بذلك.
إصدار النصوص التنظيمية املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون للمعنيني املشار إليهم في املادة اخلامسة وإصدار توصيات   •

للجهات املعنية كافة.
التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات املعنية و/أو رفع السرية املصرفية لصالح املراجع القضائية املختصة ولصالح   •
الهيئة املصرفية العليا بشخص رئيسها عن احلسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.

.)Traceable( إبقاء احلسابات املشتبه بها قيد املتابعة  •
وضع إشارة على القيود والسجالت، العائدة ألموال منقولة أو غير منقولة، تفيد بأن هذه األموال هي موضوع حتقيق من   •

قبل »الهيئة« وتبقى هذه االشارة قائمة حلني زوال أسباب الشبهات أو صدور قرار نهائي بشأنها.
الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ إجراء  ات احترازية في ما يتعلق باالموال املنقولة وغير املنقولة التي ال يوجد بشأنها   •

أية قيود أو سجالت بهدف تقييد التصرف بها وذلك حلني صدور قرار قضائي نهائي بشأنها.
الطلب من االشخاص واجلهات املعنية الرسمية واخلاصة اتخاذ االجراء ات الالزمة ملنع التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة   •
عائدة لألسماء املدرجة أو التي تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية املختصة أو أية لوائح أخرى 
تعممها مبوضوع االرهاب ومتويل االرهاب واالعمال املرتبطة بهم. على االشخاص واجلهات املعنية الرسمية واخلاصة أن 

تستجيب دون أي تأخير لهذا الطلب.
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األمانة العامة 
١|  تتألف األمانة العامة لهيئة التحقيق اخلاصة من:

 األمني العام
 وحدة املدققني واحملققني

 وحدة التحقق من اإلجراء  ات
 الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية

 وحدة املعلوماتية واألمان

٢| تشمل مهام االمني العام التالي:
اإلشراف املباشر على وحدات »الهيئة«.  •

استالم، إما مباشرًة أو عن طريق رئيس »الهيئة«، جميع اإلبالغات.  •

متابعة تنفيذ قرارات »الهيئة« بواسطة الوحدات املختصة وتبليغها للجهات املختصة.  •

رفع التقارير، التي تعدها الوحدات املعنية بخصوص املهمات املوكلة إليها، إلى   •
»الهيئة« وإبداء رأي حتليلي بشأنها.

لـ »الهيئة«  الالزمة  التوصيات  ورفع  واألجنبية  واألنظمة احمللية  القوانني  متابعة   •
ال سيما بخصوص تعديل إجراء  ات مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

تنفيذ قرارات »الهيئة« التي ترمي إلى توطيد التعاون بينها وبني نظيراتها من   •
املؤسسات األجنبية.

متابعة الشؤون اإلدارية ملوظفي »الهيئة« واإلشراف على نفقات »الهيئة« والتدقيق   •
فيها.



2



 نشاطات هيئة التحقيق الخاصة 2
لعام 2020



املدققني  وحدة  ُتعنى 
تقوم  التي  املالية  بالتحقيقات  واحملققني 

اإلطار،  هذا  وفي  اخلاصة.  التحقيق  هيئة  بها 
التحقيقات  وبإجراء  الواردة  اإلبالغات  بتحليل  تقوم 

هذه  موضوع  والعمليات  األشخاص  بخصوص  الالزمة 
معلومات  بطلب  اللزوم  عند  العمل  هذا  تعزيز  يتم  اإلبالغات. 

إنفاذ  سلطات  ومن  باإلبالغ  امللزمة  املؤسسات  من  إضافية 
الى طلب معلومات من وحدات  باإلضافة  وإدارات حكومية،  القانون 
تقارير  بشأن  اللزوم  عند  ايًضا  العمل  هذا  ويتم  نظيرة.  مالي  إخبار 
اإلفصاحات التلقائية، وطلبات املساعدة التي َترد من الداخل واخلارج. 
ُتصدر هيئة التحقيق اخلاصة بهذا اخلصوص قرارات من بينها، تبادل 
معلومات مع وحدات إخبار مالي نظيرة وإرسال إفصاحات تلقائية 

العام  املّدعي  إلى  قضايا  وإرسال  حسابات/عمليات  وجتميد 
أيًضا وضع حسابات  »الهيئة«  قرارات  تشمل  التمييزي. 

والسجالت  القيود  على  إشارة  ووضع  املتابعة  قيد 
منقولة. غير  أو  منقولة  ألموال  العائدة 
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كان ال بّد لنا خالل سنة ٢٠٢٠، أن نعمل وفًقا لألولويات األساسية 
لـ »وحدة املدققني واحملققني«، واضعني جانًبا مهام أخرى تستلزم 
تخصيص موارد لها، بغية التمكن من إجناز األعمال املطلوبة 
العامة  اإلقفاالت  بتعّدد  متّيزت  التي  اإلستثنائية  السنة  لهذه 
وتناوب املوظفني على دوامات العمل، كما والعمل عن ُبعد لفترات 
طويلة. ولم يكن هناك مفّر من اعتماد طريقة العمل هذه، نظًرا 
لعدد القضايا احلساسة التي مّتت معاجلتها. لكن خبرة املوظفني 
لنا  بثمارها وأتاحت  أتت  العديدة  التدريب  ومهاراتهم وسنوات 
الظروف  عن  النظر  بغّض  املناسب،  الوقت  في  مهامنا  إجناز 

السائدة في لبنان وطبيعة بعض احلاالت الواردة.

إّن التعاون الدولي والتنسيق الفّعال بني مختلف اجلهات املعنية 
أمران ضروريان للوصول إلى النتيجة املرجّوة في قضايا تبييض 
األموال ومتويل اإلرهاب. فعلى سبيل املثال، ورَدنا خالل العام 
فساد  أعمال  بشأن  التمييزي  العام  املدعي  من  مساعدة  طلب 
تنطوي على استغالل للوظيفة واختالس أموال عامة. فعّممت هيئة 
التحقيق اخلاصة أسماء املّتهمني على جميع املصارف واملؤسسات 
بتجميد فوري ألي  القيام  لبنان وطلبت منها  العاملة في  املالية 
حسابات  عّدة  وجود  النتائج  وأظهرت  حتديدها.  يتم  حسابات 
اآلخر  والبعض  مقفلة،  حسابات  بعضها  املتهمني،  ألحد  عائدة 
حسابات مشتركة مع الزوج)ة(. ولدى حتليل هذه احلسابات، تبنّي 
حصول إيداعات نقدية معظمها ال تتخطى سقف العشرة آالف 
دوالر أميركي، باإلضافة إلى إيداع شيكات وحتويالت واردة من 
اخلارج، تلتها سحوبات نقدية وعمليات أخرى. وطلبت »الهيئة« 
أيًضا من السجل العقاري ومن مصلحة تسجيل املركبات واآلليات 
جتميد أي أصول عائدة لهم، فأفاد كالهما عن وجود ممتلكات 
عليها  مّت احلصول  معلومات  كما كشفت  املتهمني.  عائدة ألحد 
من وحدة إخبار مالي نظيرة وجود حسابات في اخلارج إلثنني 

املتهمني، أحدهما ورد اسمه في إبالغ عن عملية مشبوهة  من 
مقدمة من مصرف أجنبي بشأن عّدة إيداعات نقدية لم يتمّكن 
من حتديد مصدرها، تبعها إصدار شيكات باسم مستفيدين لم 
يتمّكن املصرف أيًضا من حتديد عالقتهم مع صاحب الشيكات 
النتائج  وال الهدف من الشيكات. فقامت »الهيئة« بإحالة جميع 

واملعلومات لديها إلى املدعي العام التمييزي ملتابعة التحقيق.

وحدة المدققين والمحققين

حالة، تضمنت ٢٧9  »الوحدة« ٤٦٣  وفي سنة ٢٠٢٠، عاجلت 
إبالًغا عن عملية مشبوهة و٢٢٤ طلب مساعدة واردة من جهات 
محلية وأجنبية، فضاًل عن ٤٥ إفصاًحا تلقائيا. واتخذت »الهيئة« 
امللزمة  اجلهات  من  فيها  طلبت  القرارات  من  واسعة  مجموعة 
باإلبالغ أن متتنع عن إجراء بعض العمليات، وأن تضع حسابات 
معّينة قيد املتابعة وجتّمد حسابات أخرى. واستناًدا إلى قرارات 
»الهيئة«، ُطِلب من السجل العقاري وضع إشارة على ممتلكات 
املعنّية  املالي  اإلخبار  وحدات  مع  املعلومات  تبادل  ومّت  معّينة، 

وإحالة هذه املعلومات إلى املّدعي العام التمييزي.

معلومات من مصادر مختلفة
)قضية متعلقة بالفساد(

 

مصارف

السجل العقاري

قاعدة بيانات 
هيئة التحقيق اخلاصة

شرکات حتويل
 األموال

سجل املرکبات
واآلليات

وحدة إخبار
 مالي نظيرة
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احلاالت الواردة * – ٥ سنوات

*باستثناء حاالت المساعدة اإلدارية من لجنة الرقابة على المصارف وتصاريح نقل األموال عبر الحدود من الجمارك اللبنانية



من  التحقق  وحدة  ُتعنى 
اخلاصة  التحقيق  هيئة  لدى  اإلجراء  ات 

واملؤسسات  املصارف  إمتثال  مدى  من  بالتثبت 
ملكافحة  املطلوبة  باملوجبات  باإلبالغ  امللزمة  األخرى 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. وتقوم »الوحدة« بهذه املهام 
عبر أعمال الرقابة امليدانية والرقابة املكتبية، وذلك لتقييم مدى تطبيق 

الضبط  وإجراء  ات  الواجبة  العناية  وإجراء  ات  اإلمتثال  برامج  وفعالية 
الداخلي املتبعة للمراقبة والكشف واإلبالغ عن عمليات مشبوهة. إن أعمال 
الرقابة امليدانية التي جتريها »الوحدة« تتم وفق املقاربة املبنية على املخاطر 
وُتعّزز بأعمال الرقابة املكتبية السنوية. وقد مت وضع مقاربة خاصة مبنية 
على املخاطر للقطاعات املعنية املشمولة بالقانون رقم ٤٤، حيث يتم حتديثها 
باستمرار لإلبقاء على فعالية ودقة الرقابة ولضمان تغطية مناسبة. تقوم 
»الوحدة« أيًضا بتحديد اإلجراء  ات التصحيحية التي يتوجب على املصارف 
اإلمتثال  برامج  لتفعيل  اتخاذها  باإلبالغ  امللزمة  األخرى  واملؤسسات 

باقتراح  »الوحدة«  تقوم  كما  لديها،  الداخلي  الضبط  واجراء ات 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  موجبات  حتديث 

املعمول بها أو اقتراح إصدار موجبات جديدة انسجاًما 
مع تطور املعايير الدولية واملمارسات الفضلى، 

بنتيجة  أو  املخاطر  تطور  ومع 
أعمالها الرقابية.
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ومالية  إقتصادية  وصعوبات  اضطرابات  تخللها  سنٍة  وسط 
علينا  التحديات  كورونا  جائحة  ضاعفت  مأساوية،  وأحداث 
الواثق  والتوزيع  التخطيط  يكون  العادية،  األيام  ففي  جميًعا. 
روتينًيا. ولكن هذا األمر  وأمًرا  املسلّمات  »الوحدة« من  ملوارد 
ال يكون متاح وفق املطلوب في األيام العصيبة وفي ظل جّو من 
والبعيد  القريب  التخطيط  على  القدرة  من  حتّد  التي  التقلبات 
األمد. ال شك أنه في مجال عملنا الرقابي، يكون التفاعل وجًها 
املسائل  وحلّل  والتنسيق  التعاون  لتسهيل  مهًما  أمًرا  لوجه 
اعتماده  مّت  الذي  العمل  منوذج  فإن  حّظنا،  وحلسن  املعّقدة. 
خالل العام كان له تأثير محدود على إنتاجيتنا، كونه أتاح لنا 
العمل من مكاتبنا عند اللزوم، والقيام بأعمال الرقابة امليدانية، 

وكذلك العمل عن ُبعد من املنزل والتواصل عبر الفيديو.

واملالي  االقتصادي  االستقرار  لعودة  املطلوبة  اإلصالحات  إّن 
والتي تأخر إجنازها، باإلضافة إلى تفشي الوباء، جميعها أمور 
أّثرت على منط عيشنا وأهلكت شرائح اقتصادية واسعة، منها 
مؤسسات مالية كمؤسسات الصرافة التي اضُطر العديد منها 
العمالت  ندرة  بسبب  عملياته  تعليق  إلى  أو  نهائًيا  اإلقفال  إلى 
البنك املركزي بكمّية محدودة لعدد  األجنبية، وتأمينها من قبل 
ضئيل من هذه املؤسسات. وبالرغم من كل هذا، عملت »الوحدة« 
وتخصيص  لديها  العمل  إجراءات  حتسني  على  السنة  خالل 
لتكون  وذلك  للمخاطر،  الوطني  التقييم  نتائج  وفق  مواردها 
ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  مجال  في  الرقابية  أنشطتها 
»الوحدة«  بذلت  كما  احملددة.  املخاطر  مع  تتماشى  اإلرهاب 
جهوًدا ملحوظة من أجل تنفيذ مسائل أخرى مشمولة في خطة 

العمل املنبثقة عن التقييم الوطني للمخاطر.

املقاربة  وفق  امليداني  التدقيق  أعمال  ٢٠٢٠، شملت  في سنة 
املبنية على املخاطر للتثبت من مدى اإلمتثال بإجراءات مكافحة 
 تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ١9 مصرًفا و٤٤ مؤّسسة صرافة

وحدة التحقق من اإلجراءات
و١٢ شركة حتويل أموال. أما التدقيق املكتبي، فتضّمن حتليل 
نتائج استبيانات تقييم املخاطر، وتقييم التقارير السنوية التي 
أعّدها مفوضو املراقبة حول إجراءات مكافحة تبييض األموال 
ومتويل اإلرهاب لدى املصارف واملؤسسات املالية ومؤّسسات 

الصرافة من الفئة »أ« وشركات حتويل األموال.

حرصت »الوحدة« أيًضا خالل السنة على إشراك السلطات احمللية 
املعنّية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في التحضير 
»املينافاتف«،  ستجريه  الذي  بلبنان  اخلاص  املتبادل  للتقييم 

توزيع أعمال التدقيق امليداني )٧٥(

مؤسسات صرافة
٪٥٩

مصارف
٪٢٥

شرکات حتويل أموال
٪١٦

 

 

هذه  مّتت  وقد  الراهنة.  الصعبة  الظروف  بسبب  أرجئ  والذي 
االلتزامات مع انهماك السلطات احمللية خالل القسم األكبر من 
السنة في أعمال اإلغاثة، وفي معاجلة االضطرابات االجتماعية 
واملسائل األمنية، باإلضافة إلى متابعة عدد من القضايا الهاّمة. 
ومن بني اجلهود األخرى التي قامت بها »الوحدة«، العمل على 
إليها  التي تنضم  الدولية  املنظمات  بها  ُتعنى  سلسلة مواضيع 
هيئة التحقيق اخلاصة، فضاًل عن املشاركة في أنشطة تدريبية 

نّظم معظمها عن ُبعد.

مهمات التدقيق امليداني في اإلجراءات املّتبعة لدى القطاع املالي – ٥ سنوات

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠ ٢٠١٧ ٢٠١٦

١٨٤١٨٥

١٦٠١٦٧

٧٥



الوحدة اإلدارية جلمع  ُتعنى 
التحقيق  هيئة  لدى  املالية  املعلومات 

هذا  في  وتقوم  البيانات.  قاعدة  بإدارة  اخلاصة 
اإلطار بإدخال اإلبالغات وطلبات املساعدة الواردة من 

اإللكتروني  املوقع  طريق  وعن  وخارجية  داخلية  مصادر 
تقارير  إلى  باإلضافة  ُتتابعه،  الذي  اغمونت  ملجموعة  اآلمن 

»الوحدة«  مهام  تشمل  املتخذة.  والقرارات  التلقائية  اإلفصاحات 
املساعدة  طلبات  وحفظ  عليها،  امُلستحصل  املعلومات  حفظ  أيًضا 
وحدات  إلى  املوجهة  تلك  بينها  من  خارجية  جهات  إلى  املوجهة 
إخبار مالي نظيرة. لضمان دقة املعلومات احملفوظة، يتم مراجعة 
البيانات دورًيا بغية حتديثها وإجراء التصنيفات الالزمة.  قاعدة 

املنوي  التفاهم  مذكرات  مبراجعة  ايًضا  »الوحدة«  تقوم 
نظيراتها،  مع  اخلاصة  التحقيق  هيئة  قبل  من  توقيعها 

التقرير  في  ُتستعمل  احصائية  بيانات  ُتعد  كما 
االستراتيجية  بالتحليالت  القيام  وعند  السنوي 

األموال تبييض  اجتاهات   وحتديد 
 ومتويل اإلرهاب. 
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لجمع المعلومات المالية
الوحدة اإلدارية

ذلك مع  وترافق  للبلد،  متكررة  اقفال  بفترات  متّيز عام ٢٠٢٠ 
إلى  احلضور  على  املوظفني  مناوبة  أو  أحياًنا  مكاتبنا  اغالق 
»الوحدة«  واصلت  التحّديات،  هذه  رغم  ولكن  العمل.  مكان 
املعلومات  إدخال  تضمنت  التي  »الهيئة«  بيانات  قاعدة  إدارة 
والبيانات وتنقيتها، وتعزيز مّيزات وقدرات االستخراج اخلاصة 
أيًضا إجراء حتليل  »الوحدة«  البيانات. وشملت أعمال  بقاعدة 
في  احملّددة  املخاطر  املرتفعة  اجلرائم  من  لعدد  استراتيجي 
لعام  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  ملخاطر  الوطني  التقييم 
٢٠١9، مثل متويل اإلرهاب واجلرائم اإللكترونية. كما تواصلت 
»الوحدة« خالل العام مع اجلمارك وغيرها من السلطات احمللّية 
املرتبطة  واحلاالت  احلدود،  عبر  األموال  نقل  تقارير  بشأن 
الثاني  للفصلني  لبنان  تطبيق  ومدى  اإللكترونية،  باجلرائم 

واخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

تبادل معلومات مع جهات محلية ۲۰۲۰

أما في ما خّص تدريب املوظفني، فقد ُطلب من البعض املشاركة 
التي أعّدتها مجموعة »إغمونت«،  التعلم اإللكتروني  في دورات 
ومعهد  واجلرمية،  باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  ومكتب 
»بازل« للحوكمة، في حني شارك البعض اآلخر في إجتماعات 
ودورات تدريبية، حتّول معظمها خالل جائحة كورونا من لقاءات 
عبر  افتراضية  اجتماعات  إلى  شخصًيا  املوظفون  يحضرها 
في  »الوحدة«  مديرة  شاركت  أيًضا،  العام  وخالل  االنترنت. 
واألساليب  واالجتاهات  باملخاطر  املعني  العمل  فريق  إجتماع 
»استرداد  موضوع  تناول  والذي  »الفاتف«  ملجموعة  التابع 
عمل  ورشة  في  »الوحدة«  من  موظفة  كما حاضرت  األصول«. 
نّظمها مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية في دبي 
حول تعطيل الشبكات اإلرهابية من خالل تطبيق عقوبات قرارات 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٢٦٧ ورقم ١988. 
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تبادل معلومات مع جهات خارجية ۲۰۲۰
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ُتعنى وحدة املعلوماتية واألمان لدى هيئة التحقيق 
خالل  من  املوظفني  عمل  مستلزمات  بتأمني  اخلاصة 

والكومبيوتيرات  التقنية  والتجهيزات  املعّدات  وحتديث  إدارة 
البرامج  تأمني  الى  باإلضافة  الداخلية،  والشبكة  املركزّية 

بإجراء  أيًضا  »الوحدة«  وُتعنى  لعملهم.  املطلوبة  والتطبيقات 
سالمة  وبضمان  البيانات  قاعدة  على  املطلوب  التقني  التطوير 
وقد  باإلبالغ،  امللزمة  املؤسسات  مع  واملعلومات  الرسائل  تبادل 
قامت لهذا الغرض بإنشاء شبكة آمنة للتبادل. يدُخل أيًضا ضمن 
واملستندات،  واملعلومات  العمل  مقر  حماية  »الوحدة«  مهام 

باإلضافة إلى تطوير موقع هيئة التحقيق اخلاصة اإللكتروني 
الكوارث. حاالت  في  التشغيل  خطة  على  واإلشراف 
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15
years

مبعظم  القيام  علينا  وحّتم  بالتحّديات،  حافاًل   ٢٠٢٠ عام  كان 
األوقات  ففي  مألوفة.  غير  عمل  بطرق  ومسؤولياتنا  مهامنا 
املعلوماتية  أنظمة  في  اإلستثمار  من  احلّد  عادة  يتم  العصيبة، 
ويقتصر األمر على تلبية احلاجات الضرورية. وفي هكذا أوقات، 
من  العمل  استمرارية  الرئيسي ضمان  »الوحدة«  يصبح هدف 
على  السهر  عن  فضاًل  سواء،  حّد  على  وخارجه  املكتب  داخل 

حتديث إجراءات أمن املعلومات وتعزيزها. 
حتّتم علينا الظروف السائدة أحياًنا اعتماد حلول جزئية واالكتفاء 
بها. وهذا ما حصل بخصوص مشروع البنية التحتية الذي بدأ 
كان  الذي  القدمي  التخزين  نظام  أن  بحيث   ،٢٠١9 العام  في 
اسُتبِدل بسبب استنفاذ كامل طاقاته، أعيد استعماله كوسيط 
نسخ احتياطي. وكان ال بّد من هذا اإلجراء، حلني القيام مبا يلزم 
الختيار وشراء نظام احتياطي جديد وتطبيقه. أما على صعيد 
البرمجيات، فقد ُعّدلت بعض التطبيقات التي يستخدمها موظفو 
»الهيئة«، للتكّيف مع القيود الناجتة عن االغالق اجلزئي ملكاتبنا. 
وكانت أهداف »الوحدة« الرئيسية تلبية الطلبات وفًقا لألولويات 
وفي الوقت املناسب، حسن إدارة أوقات العمل، وتأمني الولوج 
عن بعد إلى ما يلزم للقيام بالعمل املطلوب. ومع تأزم الوضع 
الوبائي، مّت اإلتكال أكثر على برامج تواصل »الهيئة« مع اجلهات 
ما  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  تبييض  مبكافحة  املعنية  احمللية 
ساهم في تقليص عدد الرسائل املتبادلة بالبريد العادي وبالتالي 

احلّد من اإلتّكال على تبادل الرسائل الورقية.

المعلوماتية واألمان
وحدة

خالل العام، شارك موّظفو »الوحدة« في حلقات تدريب افتراضية 
الرقمية،  العمالت  التوّجهات بشأن موضوع  آخر  على  لإلطالع 
ومتويل  األموال  تبييض  مخاطر  وتطور  كورونا،  وفيروس 
اإلرهاب. كما توّجه موّظف من »الوحدة« إلى املغرب للمشاركة 
في ورشة عمل حول اخلدمات املالية الرقمية والتحديات اجلديدة 

توزيع الوقت وفق املهام

األمن

حتديث
البرمجيات

املعدات
والتجهيزات

قضايا
أخرى

مساندة املستخدم

تطوير
 البرمجيات 

أنظمة
اإلتصاالت
والشبکات

أمن املعّدات
واألجهزة وخالفه

استمرارية العمل
ونظام التشغيل

في حاالت الکوارث

 أمن املعلومات
والتشفير

أمن العمليات
وصالحية التحکم

والدخول
رکائز األمان
األساسية

لتبييض األموال ومتويل اإلرهاب، في حني ألغيت معظم الندوات 
اإلجتماعات  مكانها  وحّل  السنة  خالل  املعهودة  البالد  خارج 
اإلفتراضية. ولهذا الغرض، جّهزنا »غرفة إجتماع« في »الهيئة« 
بالتقنيات املناسبة الستخدامها في حاالت التدريب واإلجتماعات 
فيديو  وتقنيات  انترنت سريعة ومعّدات  بعد، مزّودة بخدمة  عن 

خاصة لهذه الغاية.  



الخاصة ٣٤ التحقيق  هيئة 

لمحة عن الــ 10 سنوات األخيرة
المحّطات الهامة

مذكرات التفاهم املوقعة بني »الهيئة« ووحدات إخبار مالي نظيرة

تقدمي تقرير املتابعة األّول اخلاص بلبنان إلى مجموعة   •
العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

رفع مشروع تعديل قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل   •
اإلرهاب ومشروع قانون نقل األموال عبر احلدود إلى 

مجلس الوزراء
تعديل تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 8٣  •

إصدار تعميمّي مصرف لبنان الوسيطني رقم ٢٦٤ و٢٧٢   •
املوجهني إلى مؤسسات الصرافة

إصدار إعالمات »الهيئة« رقم ١٢، ١٣ و١٤  •
انضمام هيئة التحقيق اخلاصة إلى فريق مراجعة ميثاق   •

مجموعة »إغمونت«
معاجلة هيئة التحقيق اخلاصة للحالة رقم ٢٠٠٠  •

إحالة مشروع تعديل قانون مكافحة تبييض   •
األموال ومتويل اإلرهاب ومشروع قانون نقل 

األموال عبر احلدود ومشروع قانون تبادل 
املعلومات الضريبية إلى مجلس النواب
إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي   •

رقم ١٢٦ حول عالقة املصارف واملؤسسات 
املالية مع املراسلني

إنعقاد إجتماع فريق املراجعة اإلقليمي ملنطقة   •
الشرق األوسط وإفريقيا التابع ملجموعة العمل 

املالي في بيروت
تقدمي لبنان رسمًيا لطلب عضوية مجموعة   •
العمل املالي ورفع »الهيئة« ملشاركتها في 

بعض فرق عمل املجموعة

قيادة »الهيئة« ملشروع تقييم مخاطر   •
تبييض االموال ومتويل االرهاب على مستوى 

الوطن
توقيع »الهيئة« مليثاق مجموعة »إغمونت«   •

اجلديد بعدما شاركت في اعداده
اعادة اموال ناجتة عن عمليات فساد الى   •

احلكومة التونسية
انضمام هيئة التحقيق اخلاصة إلى اللجنة   •

القضائية املعنية بتطوير دليل استرداد 
االموال املتأتية من الفساد واملهربة الى لبنان

تعديل تعميم مصرف لبنان األساسي رقم   •
١١١ اخلاص بعمليات »احلوالة«

إعتماد وحدة التحقق من االجراء ات املقاربة   •
املبنية على املخاطر في اعمالها

تعديل تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 8٣ لتفعيل دور   •
اإلمتثال على مستوى الفروع

إصدار إعالمات »الهيئة« رقم ١٥، ١٦ و١8   •
إصدار إعالم »الهيئة« رقم ١٧ املُتعلق باإلبالغ عن   •
العمليات املشبوهة الكترونًيا )E-STR( عماًل بخطة 

التحديث املُّقرة
انضمام هيئة التحقيق اخلاصة إلى فريق عمل معني   •

بتحضير خطة عمل لتطبيق استراتيجية مجموعة »اغمونت« 
انضمام »الهيئة« إلى اللجنة املكلّفة من قبل وزارة العدل   •

بوضع اقتراح قانون يرعى وينظم استرداد األموال املتأتية 
من الفساد واملهربة إلى لبنان

تقدمي تقرير املتابعة الرابع اخلاص بلبنان إلى مجموعة   •
العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

انطالق أعمال مراجعة تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   •
الفساد من قبل لبنان )الفصالن الثالث والرابع(

إقرار قانون جديد ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب   •
)القانون رقم ٤٤(

إنضمام لبنان الى اتفاقية األمم املتحدة الدولية لقمع متويل   •
اإلرهاب )القانون رقم ٥٣(

إقرار قانون حول التصريح عن نقل األموال عبر احلدود وقانون   •
حول تبادل املعلومات الضريبية )القانونان رقم ٤٢ و٤٣(

إقرار آليتني من قبل اللجنة الوطنية لقمع متويل اإلرهاب حول   •
قراري مجلس األمن رقم ١٢٦٧ و١٣٧٣

إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣٦ واعالم »الهيئة«   •
رقم ١9 حول تطبيق قرار مجلس األمن رقم ١٢٦٧

إصدار تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم ٣9٣ حول موجبات   •
مكافحة تبييض االموال ومتويل اإلرهاب املطلوبة من املؤسسات 

التي تتعاطى التحاويل النقدية بالوسائل اإللكترونية
امني عام »الهيئة« يصبح املمثل اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط   •

وشمال إفريقيا في مجموعة »اغمونت« ونائًبا لرئيس جلنة 
»اغمونت«

تقدمي تقرير املتابعة السادس اخلاص بلبنان الى مجموعة العمل   •
املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

معاجلة هيئة التحقيق اخلاصة للحالة رقم ٣٠٠٠  •

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣٢٠١٥

٢٠١٤

إقرار قانون تعديل املادة ٣١٦ مكرر من قانون العقوبات اللبناني – جرمية   •
متويل اإلرهاب )القانون رقم ٧٧( 

إقرار قانون حول حتديد املوجبات الضريبية لألشخاص الذين يقومون بنشاط   •
الـ Trustee وقانون حول إلغاء األسهم حلامله واألسهم ألمر )القانونان رقم 

٧٤ و٧٥(
إقرار قانون حول تبادل املعلومات لغايات ضريبية )القانون رقم ٥٥(   •

إصدار تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم ٤١١ حول األسهم حلامله وتعميم   •
مصرف لبنان األساسي رقم ١٣8 حول تبادل املعلومات الضرائبية املشمولة 

بالسرية املصرفية، متاشًيا مع املعايير الدولية 
تعديل تعميم مصرف لبنان االساسي رقم 8٣ إلنشاء لدى املصارف جلنة   •

مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب من بني أعضاء مجلس اإلدارة 
إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣٧ وإعالم »الهيئة« رقم ٢٠   •

حول أصول التعامل مع قانون »HIFPA« ومع أنظمته التطبيقية 
إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٢ املتعلق بشروط ممارسة   •

عمليات التسليف )كونتوارات التسليف( 
إصدار تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم ٤١٥ ورقم ٤١8 حول البطاقات املسبقة الدفع   •
إصدار إعالم »الهيئة« رقم ٢١ لشركات التأمني وللجهات األخرى املشمولة   •

في املادة ٥ من القانون رقم ٤٤ 
تعاون املجلس األعلى للجمارك مع »الهيئة« إلصدار آلية لتطبيق القانون رقم   •

٤٢ )التصريح عن نقل األموال عبر احلدود( 
تقدمي تقرير املتابعة الثامن اخلاص بلبنان إلى مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق   •

األوسط وشمال إفريقيا 
إصدار دليل إرشادي حول مكافحة اجلرائم اإللكترونية   •

إصدار تعميمني من نقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان ووزارة العدل   •
لتطبيق قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

٢٠١٦

تاريخ التوقيعوحدة اإلخبار املاليالبلد

١٠ أيلول ٢٠٠٢ CTIF-CFIبلجيكا١

٧ تشرين األول AMLO٢٠٠٢كرواتيا٢

٢٥ شباط AMLO-TH٢٠٠٣تايالند٣

٢٠ أيار SICCFIN٢٠٠٣موناكو٤

٢٤ أيلول AUSTRAC٢٠٠٣أستراليا٥

٢١ حزيران TRACFIN٢٠٠٤فرنسا٦

 جزر األنتيل ٧
٢٣ حزيران MOT-AN٢٠٠٤الهولندية

٤ تشرين األول GDPML٢٠٠٤ألبانيا8

8 أيلول IVE٢٠٠٥غواتيماال9

9 أيلول SPCSB٢٠٠٥مولدوفا١٠

تاريخ التوقيعوحدة اإلخبار املاليالبلد

٣١ كانون الثاني CENTIF٢٠٠٦السنغال١١

٢٤ أيار CMLC٢٠٠٦سوريا ١٢
١٦ حزيران UAF-PA٢٠٠٦باناما١٣
٢٠ متوز UCREF٢٠٠٦هاييتي١٤

٣٠ أيار FIU-PY٢٠٠٧باراغواي١٥

٢ تشرين الثاني KoFIU٢٠٠٧كوريا اجلنوبية١٦

٥ أذار FMS٢٠٠8جورجيا ١٧
١8 نيسان FINTRAC٢٠٠8كندا١8
١٧ كانون األول ONPCSB٢٠٠8رومانيا١9

اإلمارات العربية ٢٠
٢٦ أيار AMLSCU٢٠٠9املتحدة
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تاريخ التوقيعوحدة اإلخبار املاليالبلد
٢8 نيسان ٢٠١٠ QFIUقطر٢١

اململكة العربية ٢٢
٣٠ حزيران SAFIU٢٠١٠السعودية

١٠ متوز JAFIC٢٠١٢اليابان٢٣

١٠ متوز AMLC٢٠١٢الفيليبني٢٤
١١ متوز FSFM٢٠١٢روسيا ٢٥
١٣ أيلول CTRF٢٠١٢اجلزائر٢٦

٣ متوز CBSL٢٠١٣سري النكا٢٧

١8 شباط MOT-SM٢٠١٤سانت مارتن٢8

١8 شباط CENTIF-BF٢٠١٤بوركينا فاسو٢9

١٤ أذار HELLENIC FIU٢٠١٤اليونان٣٠

تاريخ التوقيعوحدة اإلخبار املاليالبلد

٣ حزيران FIC٢٠١٤جنوب أفريقيا٣١
٣ حزيران FIJI-FIU٢٠١٤فيجي٣٢

٣ حزيران SFMS٢٠١٤أوكرانيا٣٣

١ شباط BFIU٢٠١٦بنغالديش٣٤

٢ شباط GIFI٢٠١٦بولندا٣٥

٣ أيار CAMLMAC٢٠١٦الصني٣٦

٢ آب FIUTT٢٠١٧ترينيداد وتوباغو٣٧

٢٦ تشرين األول GIF٢٠١٧ماكاو٣8

٢٦ تشرين الثاني IQFIU٢٠١9العراق٣9

٢ كانون األول FMU٢٠١9باكستان٤٠

إعادة انتخاب أمني عام »الهيئة« ممثاًل إقليمًيا ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في   •
مجموعة »إغمونت« وكذلك نائًبا لرئيس جلنة »إغمونت« 

تسلم لبنان، ممثاًل بهيئة التحقيق اخلاصة، منصب نائب رئيس مجموعة العمل املالي   •
ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

ُمنحت هيئة التحقيق اخلاصة جائزة الـ »StAR Award of Excellence« من قبل البنك   •
الدولي ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لقيامها بالتحقيق في قضية فساد 

نتج عنها استرداد أصول 
إصدار إعالمي »الهيئة« رقم 22 و23   •

إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 139 حول التبادل التلقائي للمعلومات لغايات   •
ضريبية

إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 144 حول الوقاية من االفعال اجلرمية   •
اإللكترونية 

تقدمي تقرير املتابعة التاسع اخلاص بلبنان إلى مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق   •
األوسط وشمال إفريقيا، واعتبار لبنان ملتزم أو ملتزم إلى حّد كبير بتوصيات »فاتف« 

األساسية والرئيسية
إصدار دليل من نقابتي احملامني في بيروت وطرابلس يتضمن آلية لتطبيق قانون مكافحة   •

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم 44

٢٠١٨

٢٠١٧

لبنان، ممثاًل بهيئة التحقيق اخلاصة، يرأس مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق   •
األوسط وشمال إفريقيا، وانعقاد اإلجتماع العام الـ ٢٧ و٢8 للمجموعة في بيروت
تعديل تعميم مصرف لبنان األساسي رقم8٣ إلضافة تعريف وآلية لتحديد صاحب   •

احلق اإلقتصادي وإلضافة مؤشر لإلشتباه ببعض العمليات العقارية
إصدار تعميمني أساسيني عن مصرف لبنان ملؤسسات الوساطة املالية ولهيئات   •

اإلستثمار اجلماعي حول صاحب احلق اإلقتصادي
إصدار إعالم »الهيئة« رقم ٢٤ حول تعريف وآلية حتديد صاحب احلق اإلقتصادي  •
تعديل قانون اإلجراءات الضريبية ليشمل صاحب احلق اإلقتصادي )القانون رقم   •

 )٢٠١8/١٠٦
البدء بأعمال التقييم الوطني الثاني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب الذي   •

تقوده »الهيئة« 
انعقاد امللتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات اإلخبار املالي في بيروت،   •

النزاهة  لتعزيز  العربية  والشبكة  املينافاتف  ومجموعة  »الهيئة«  بالتعاون بني 
ومكافحة الفساد، وبدعم كّل من األمم املتحدة ومجموعة إغمونت ومنظمة التعاون 

اإلقتصادية  والتنمية 
انعقاد ملتقى مكافحة اجلرمية اإللكترونية الرابع في بيروت بتنظيم من »الهيئة«   •

وبالتعاون مع مجموعة املينافاتف واملديرية العامة لقوى األمن الداخلي 
إصدار دليلني من نقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان ومن وزارة العدل حول   •

تطبيق قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم ٢٠١٥/٤٤

٢٠١٩
إجناز التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لعام ٢٠١9، وإصدار إعالم   •

»الهيئة« رقم ٢٥ بشأنه 
إعتماد خطة عمل استراتيجية تتضمن إجراءات لتخفيف املخاطر من قبل جلنة التنسيق   •

الوطنية ملكافحة تبييض األموال واللجنة الوطنية لقمع متويل اإلرهاب 
تعديل تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 8٣   •

إصدار التعميم األساسي رقم ١٤٧ والتعميم الوسيط رقم ٥٢١ عن مصرف لبنان للحّد من   •
املخاطر املرتبطة بالتهرب الضريبي

إصدار التعميمني الوسيطني رقم ٥٢8 و ٥٢9 عن مصرف لبنان ملؤسسات الصرافة   •
واملؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية

تعديل قانون التجارة البرية إلضافة عّدة موجبات، ومنها ما هو متعلق بصاحب احلق   •
اإلقتصادي )القانون رقم ١٢٦/٢٠١9( 

تصنيف لبنان بدرجة »ملتزم إلى حّد كبير« في تقرير صادر عن املنتدى العاملي للشفافية   •
وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية التابع ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي  

حول تبادل املعلومات الضريبية بناًء لطلب  

إدراج إسم على الئحة عقوبات االمم املتحدة باإلستناد   • 
إلى طلب مقدم من لبنان عماًل بالقرار ٢٢٥٣/١٢٦٧   
إقرار قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء   •

الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد )القانون رقم ٢٠٢٠/١٧٥( 
إقرار قانون التصريح عن الذمة املالية واملصالح ومعاقبة   •

اإلثراء غير املشروع )القانون رقم ٢٠٢٠/١89( 
إقرار قانون الترخيص بزراعة نبتة القنب لإلستخدام الطبي   •

والصناعي )القانون رقم ٢٠٢٠/١٧8(
إعتماد السجل التجاري لدى وزارة العدل ألمنوذج   • 

»صاحب احلق اإلقتصادي« 

٢٠٢٠



الخاصة ٣٦ التحقيق  هيئة 

إمياًنا منها بأن العنصر البشري لديها هو ميزتها الرئيسية، 
املستمر  التدريب  موضوع  اخلاصة  التحقيق  هيئة  تولي 
املوظفني وإطالعهم على  اهتماًما خاًصا بهدف تطوير قدرات 
املستجدات في عالم مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 
وتؤمن »الهيئة« بأن هذا اإلستثمار أساسي للقيام مبستلزمات 
العمل اليومي ولإليفاء بالتزامات أخرى تتطلّب خبرة استثنائية 
واملشاركة  الفنية  املساعدة  وتوفير  الالزم  الوعي  نشر  بهدف 
مجموعة  مثل  واإلقليمية  الدولية  الهيئات  مهمات  مختلف  في 

»الفاتف« ومجموعة »املينافاتف« ومجموعة »إغمونت«. 
موظفيها  مهارات  صقل  على  مستمر  بشكل  »الهيئة«  وتعمل 
تبييض  مكافحة  مجال  في  املمارسات  أفضل  على  وإطالعهم 
تعليم مهني رفيع  يعتبر مبثابة  األموال ومتويل اإلرهاب، مما 
يتيح  العمل  مقّر  في  املوظفني  تدريب  أن  والواقع  املستوى. 
خالل  املكتسبة  املعارف  يتبادلون  إذ  التجربة  عبر  التعلّم  لهم 
بني  اآلراء  وتبادل  التواصل  أّن  حني  في  املناقشة،  جلسات 
مختلف الوحدات واملستويات يعطي املوظفني صورة أوضح عن 
نظام فّعال ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. ويشارك 
املوظفون أيًضا في دورات تدريبية خارج مقّر العمل كالندوات 

لتدريب الموظفين
اإلطار العام

مع  بالتعاون  لبنان  في  »الهيئة«  تنّظمها  التي  العمل  وورش 
هيئات أخرى أو تلك التي تنظم في اخلارج من قبل السلطات 
املركزي  واملصرف  األميركي  الفدرالي  كاإلحتياطي  املعنية 
الفرنسي والشرطة الفدرالية األسترالية. أما زيارات املوظفني 
إلى عدة وحدات إخبار مالي أجنبية )FIUs( كوحدة اإلخبار 
األميركية  املالي  اإلخبار  ووحدة   )Tracfin( الفرنسية  املالي 
 )Austrac( األسترالية  املالي  اإلخبار  ووحدة   )FinCEN(

فالغرض منها تنمية العالقات وتبادل اخلبرات. 
محلية  تدريبية  دورات  في  املوظفني  مشاركة  على  وعالوة 
وإقليمية ودولية، ال بّد من ذكر برنامج التعليم املهني املتواصل 
التي  التدريبية  املبادرات  استكمال  إلى  يرمي  الذي   )CPE(
على  املوظفني  إطالع  خالل  من  وذلك  »الهيئة«،  تتخذها 
التوّجهات واملعايير في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل 
احلاجات  بتلبية  خاص  بشكل  »الهيئة«  تهتّم  كما  اإلرهاب. 
تبييض  مبكافحة  املعنية  األخرى  الوطنية  لألجهزة  التدريبية 
األموال ومتويل اإلرهاب وللجهات امللزمة باإلبالغ من القطاع 
ذلك  املالية احملددة، وألجل  واملهن غير  املالي وقطاع األعمال 
املستمر  التدريب  لتأمني  الالزمة  املوازنات  »الهيئة«  تخصص 

بحيث ُتبقي نشاطات التدريب من ضمن أولوياتها.
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وضاح | محمد 
قصدنا مركز صندوق النقد الدولي في الكويت حلضور دورة 
تدريبية أعدتها منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي 
بالشراكة مع صندوق النقد الدولي. ركّزت الدورة، التي امتدت 
ألربعة أيام، على مسألة تعزيز كشف الفساد واإلبالغ عنه في 
تبادل  تسهيل  وعلى  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
املعنية  الهيئات  بني  ما  في  الفضلى  واملمارسات  اخلبرات 
مبكافحة الفساد. تضّمنت الدورة أيًضا عروًضا شملت دراسة 
حاالت واقعية، فضاًل عن عرض للممارسات الفضلى املُّتصلة 
مبواضيع مختلفة، كالوسائل الكفيلة بكشف الفساد واإلبالغ 
املعنية. كذلك مّتت مناقشة  الهيئات  التعاون بني  عنه، وأهمية 
جانب  إلى  الفساد،  كشف  في  واإلعالم  املدني  املجتمع  دور 

اآلليات الواجب اعتمادها حلماية كاشفي الفساد.

| نزار  وسيم 
املغرب  إلى  السفر  فرصة  العام  خالل  لنا  ُأتيحت 
الرقمية  املالية  اخلدمات  حول  عمل  ورشة  حلضور 
تبييض  مكافحة  مجال  في  اجلديدة  والتحديات 
املركزي  البنك  نّظمها  اإلرهاب،  ومتويل  األموال 
يوَمني.  ملّدة  املغربي  املركزي  والبنك  الفرنسي 
تطرقت ورشة العمل هذه إلى مواضيع متنّوعة، منها 
أما  صلة.  ذات  محصنة  وحاالت  »الفاتف«  معايير 
التقنيات  تأثير  رئيسي  بشكل  فتناولت  املناقشات، 
على  واملستجدات  اإلجمالية،  واملخاطر  اجلديدة، 
صعيد التحقق الرقمي من هوية العمالء. وقد قامت 
بتبادل  األملانية  الفيدرالية  املالية  الرقابة  أيًضا هيئة 

خبرتها مع املشاركني. 

رواد
حرصا منها على إطالع موظفيها باستمرار على املستجدات في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، عمدت »الهيئة« خالل 
العام إلى حتوير القسم األكبر من أنشطتها التدريبية في ضوء الواقع املستجد، فاستبدلت احلضور الشخصي للموظفني في الدورات 
بندوات عبر اإلنترنت وبدورات تعلّم عن بعد. وقد تّسنت لي فرصة املشاركة ملّدة أسبوعني في برنامج حول كيفية إجراء التحقيقات 
املالية نّظمته افتراضًيا األكادميية الدولية للتحقيقات في اجلرائم الضريبية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان اإلقتصادي. 
كانت هذه التجربة مفيدة للغاية، إذ متحور البرنامج حول عدة وحدات تدريبية شملت مزيًجا من احملاضرات واملناقشات اجلماعية 
والتمارين التطبيقية وعلى عروض من قبل املشاركني. ومن املواضيع الرئيسية التي تناولها البرنامج، املبادئ التي ترعى إقامة األدلة، 
ومصادر املعلومات، وطرق اإلثبات، وأساليب التحقيق. وهذا ما ساهم في تكوين فهم أفضل لدي للمهارات املطلوبة في التحقيقات 

املالية، مبا فيه القدرة على تعّقب األموال وسط ترتيبات مالية معّقدة واستخدام التقنيات املتطورة.

عمر | مهى 
كانت مشاركتنا في ندوة إفتراضية نّظمتها مجموعة »الفاتف« حول فيروس 
كورونا واملتغيرات في مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب مهمة جًدا، 
خاصًة وأنها ترتبط مباشرًة بالظروف السائدة املليئة بالتحديات. فتخلل الندوة 
واليوروبول،  واإلنتربول  واملكسيك  أستراليا  عن  من ممثلني  مقدمة  عروض 
شملت آخر التطورات ومختلف وجهات النظر بشأن مخاطر تبييض األموال 
ومتويل اإلرهاب الرئيسية التي تستدعي التنّبه. ومن املسائل الهامة التي مّت 
تناولها، تغّير االساليب اجلرمية جراء فيروس كورونا، باإلضافة إلى املخاطر 
ونقاط الضعف الرئيسية الناشئة على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية، 
واملخاطر املتوسطة والطويلة األجل الناجمة عن هذه األزمة. كما قدمت بعض 
املمارسات واالستراتيجيات اجليدة التي ميكن اعتمادها من قبل القطاعني 

العام واخلاص إلدارة املخاطر املتغّيرة.

ميريام
كانت مشاركتي في الندوة اإلفتراضية حول مكافحة متويل انتشار التسلّح 
التي نّظمتها مجموعة »املينافاتف« بالتعاون مع املعهد امللكي للخدمات املتحدة 
مجدية للغاية، إذ تزامنت مع التغييرات التي أدخلتها مجموعة »الفاتف« على 
الدولية،  العقوبات  أنظمة  الندوة  وتناولت  املخاطر.  بتقييم  املتعلقة  التوصية 
احلاالت  بعض  إلى  باإلضافة  التسلّح،  انتشار  بتمويل  املرتبطة  واملعايير 
احملّصنة املّتصلة بتمويل انتشار التسلّح إقليمًيا وعاملًيا. كما مّت تسليط الضوء 
على االستراتيجيات واملمارسات الفضلى التي تتيح إدخال موضوع متويل 

انتشار التسلّح في األنظمة الرقابية والتقييم الوطني للمخاطر. 

روبير | عماد 
 

آراء حول
الخبـرة المكتسبة 

نظمتها  إفتراضية  ندوة  في  شاركنا 
تبييض  حول  »املينافاتف«  مجموعة 
األموال من خالل عمليات التجارة الدولية، 
اخلبرات  وتبادل  التفاعل  لنا  أتاح  ما 
وقد  اآلخرين.  واملشاركني  اخلبراء  مع 
زوايا  من  املواضيع  إلى  الندوة  تطرقت 
تبييض  أنواع  مختلف  وغّطت  مختلفة 
كتضخيم  بالتجارة،  املتصلة  األموال 
والتسعير  تنقيصها  أو  الفواتير  قيمة 
الزائف والبضائع ذات العالمات املضللة 
واإلعتمادات املستندية. كما غّطت الندوة 
ما  منها  الصلة،  ذات  املؤشرات  أيًضا 
غير  بالصادرات/الواردات  مرتبط  هو 
اإلعتيادية والتسعير واملناطق اجلغرافية، 
بشراء  املتعلقة  القضايا  إلى  إضافة 
األدوية واملعّدات الطّبية في ضوء جائحة 

كورونا.



الخاصة ٣٨ التحقيق  هيئة 

تدريب محلي ودولي
عدد املوظفنياحلدث / املكاناجلهة املنظمةالتاريخ

املشاركني

 الفصل األول
٢٠٢٠

 منظمة التعاون والتنمية في امليدان
اإلقتصادي / مركز صندوق النقد الدولي 

لإلقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

دورة تدريبية حتت عنوان: »كيف نعمل على حتسني دور القطاع 
العام في اكتشاف الفساد واإلبالغ عنه في بلدان منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا ومجلس التعاون اخلليجي؟«
)الكويت(

٢

املصرف املركزي الفرنسي / بنك املغرب
ورشة عمل حول رقمنة اخلدمات املالية والتحديات اجلديدة في 

مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
)الرباط، اململكة املغربية(

٢

الفصل الثاني
٢٠٢٠

 مجموعة العمل املالي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ندوة إفتراضية حول تبييض األموال القائم على التجارة 
٥)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

 مجموعة العمل املالي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ندوة إفتراضية حتت عنوان »تبييض األموال القائم على التجارة: 
مواضيع متقدمة حول غسل األموال واالحتيال في زمن وباء كورونا«

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(
٥

 مجموعة العمل املالي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ندوة إفتراضية حتت عنوان »االمتثال ملتطلبات مكافحة غسل 
األموال ومتويل اإلرهاب في مجال التشفير، سلسلة الكتل 

)blockchain( وعملة البتكوين، وغيرها«
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

٥

مركز »إغمونت« للريادة والتميز / معهد 
بازل للحوكمة / مكتب االمم املتحدة املعني 

باملخدرات واجلرمية

دورات للتعلم عن بعد حول: 
• اإلستقاللية التشغيلية لوحدة اإلخبار املالي 

• الكيانات القانونية واملنتجات املالية 
• التحليل التشغيلي 

• مقدمة عن مكافحة الفساد 
• دورة متقدمة حول مكافحة الفساد: الوقاية من الفساد 

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

٦

دورات تدريبية
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عدد املوظفني احلدث/املكاناجلهة املنظمةالتاريخ
املشاركني

الفصل الثالث
٢٠٢٠

 مجموعة العمل املالي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ندوة إفتراضية حتت عنوان »االمتثال ملتطلبات مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب في مجال التشفير، مواضيع متقدمة.«

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(
٥

مجموعة العمل املالي

ندوتان إفتراضيتان حول: 
 •  كوفيد-١9 والتغييرات في مخاطر تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب
 •  تأثير كوفيد-١9 على كشف عمليات تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

٤

مجموعة  »إغمونت« 

ندوات إفتراضية حتت عنوان: 
•  مقدمة عن األصول االفتراضية ومقدمي خدمات األصول 

 االفتراضية: املصطلحات، ثغرات نظام مكافحة غسل 
األموال / متويل اإلرهاب املتصلة باألصول االفتراضية

•  اجلوانب التشغيلية املرتبطة باألصول االفتراضية: سلسلة 
الكتل أو حتليالت التكنولوجيا األخرى، النقص في املعلومات، 

متطلبات اخلبرة، أدوات تكنولوجيا املعلومات، وغيرها.
•  التعاون احمللي والدولي في قضايا تبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب املرتبطة باألصلول اإلفتراضية أو مقدمي خدمات 

األصول االفتراضية: التحديات واملمارسات الفضلى
•  نقاط الضعف في خدمات الدفع عبر الهاتف احملمول لتبييض 

األموال ومتويل اإلرهاب: حتديات وحدة اإلخبار املالي 
واملمارسات الفضلى

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

١

منظمة االنتربول
ندوة إفتراضية حول مكافحة عمليات اإلحتيال املالي من خالل 

آليات فعالة العتراض األموال
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

١

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
دورة للتعلم إلكترونًيا حول »مكافحة متويل اإلرهاب وانتشار 

التسلح من قبل اجلهات الفاعلة غير احلكومية«
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

٢

دورة للتعلم إلكترونًيا حول مخاطر كوفيد ١9 الناشئةمركز »إغمونت« للريادة والتميز
١)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

األكادميية الدولية ملنظمة التعاون والتنمية 
في امليدان اإلقتصادي للتحقيق في اجلرائم 

الضريبية

دورة إفتراضية حول كيفية إجراء التحقيقات املالية )األسس(
١)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا / جمعية االمتثال الدولية

 ندوة إفتراضية حتت عنوان »مخاطر غسل األموال 
واملرونة في زمن كورونا« 

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(
١

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا / املعهد امللكي للخدمات املتحدة

ندوة إفتراضية حول مكافحة انتشار التسلح
١)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

الفصل الرابع
٢٠٢٠

مجموعة العمل املالي

إجتماعات إفتراضية مشتركة بني خبراء ومجموعة العمل املالي حول: 
• متويل اإلرهاب بدوافع عرقية ومتطرفة 

• تبييض األموال وجرائم البيئة 
• اإلجتار غير املشروع باألسلحة ومتويل اإلرهاب 
• التعاون بني عدة دول في مجال تبييض األموال 

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

٤

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا / مركز »إغمونت« للريادة والتميز

ندوة إفتراضية حول حتسني التحقيق املالي املوازي - التعاون 
بني وحدات املعلومات املالية وجهات انفاذ القانون

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(
٣

ندوة إفتراضية حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاباملصرف املركزي الفرنسي
٢)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(



الخاصة ٤٠ التحقيق  هيئة 

توّلت هيئة التحقيق اخلاصة 
لغاية تاريخه رعاية إنضمام 
ثالث وحدات إخبار مالي 
من منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وقد نالت 

بفضل ذلك عضوية مجموعة 
إغمونت

شارك عدد من موظفي هيئة 
التحقيق اخلاصة وسلطات 
إنفاذ قانون لبنانية لغاية 

تاريخه في سبع عشرة عملية 
تقييم مشترك لعدد من الدول

قدمت هيئة التحقيق 
اخلاصة تدريب ومساعدة 

 فنية لعدد من 
وحدات اإلخبار املالي في 
منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا



٤١ السنوي 2020 التقرير 

إّن العوملة وترابط االقتصادات العاملية واألنظمة املالية، ناهيك 
حول  بسرعة  األموال  انتقال  تتيح  التي  اجلديدة  التقنيات  عن 
أساليب  حتسني  بهدف  أكبر  تعاوًنا  تستوجب  ظواهر  العالم، 
بني  املشروعة  غير  عائداتها  وتدفق  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
املراكز املالية في العالم. وقد أدركت هيئة التحقيق اخلاصة منذ 
البداية أهمّية تقدمي املساعدة الفنية في مجال مكافحة تبييض 
النظيرة  الهيئات  إلى  وباألخص  اإلرهاب،  ومتويل  األموال 
اإلقليمية، وذلك للتصدي للمخاطر القائمة. والواقع أن »الهيئة« 
األصلية(  )وجرائمه  األموال  تبييض  أعمال  مكافحة  أّن  تعتبر 
أمر  الشامل  الدمار  أسلحة  انتشار  ومتويل  اإلرهاب  ومتويل 
التعاون  وكذلك  واإلقليمي  احمللي  التعاون  بفضل  تفعيله  ميكن 
الدولي بني وحدات اإلخبار املالي النظيرة وغيرها من األجهزة 

األجنبية املعنّية.

على  »الهيئة«  بذلتها  التي  التواصل  جهود  أن  ذكره  واجلدير 
سواء  أخرى،  وبالتزامات  الفنية  باملساعدة  متّثلت  السنني  مّر 
إقليمية  أو جماعية مبشاركة جهات  فردية  اجلهود  هذه  جاءت 
ودولية مثل »املينافاتف« و»الفاتف« ومكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية )UNODC( والبنك الدولي وصندوق النقد 
»الهيئة«  نقلت  السياق،  »إغمونت«. وفي هذا  الدولي ومجموعة 
خبراتها إلى عدد من وحدات اإلخبار املالي، تلبيًة حلاجاتها من 
مخصصة،  برامج  فصممت  والتدريبية،  الفنية  املساعدة  حيث 
السيما في مجال اإلمتثال ورسم السياسات وحتليل املعلومات 
واملعلوماتية واألمان والرقابة على اجلهات امللزمة باإلبالغ. وقد 
شملت برامج املساعدة الفنية أيًضا تدريب وحدات إخبار مالي 
على  األخرى  األمثلة  ومن  مصرفيني.  ومراقبني  منطقتنا  من 

 للتواصل الدولي
 السياسة المعتمدة

اجلهود املبذولة، املشاركة في مهمات التقييم املشترك، وإرسال 
موظفني للمشاركة في مهمات مع منظمات دولية أو للمحاضرة 
في مواضيع متنوعة كاإلمتثال للمعايير الدولية وعمليات وحدة 
تبييض  مجال  في  الفعلية  واحلاالت  واملؤشرات  املالي  اإلخبار 

األموال ومتويل اإلرهاب.

كما كان ملشاركات »الهيئة« في اإلجتماعات العامة لـ »املينافاتف« 
العمل  فرق  وفي  »الفاتف«  ومجموعة  »إغمونت«  ومجموعة 
واملشاريع، ومشاركتها السابقة ضمن فريق املراجعة اإلقليمي 
 )RRG( لـ »الفاتف«  التابع  وإفريقيا  األوسط  الشرق  ملنطقة 
إلى  التي متت إحالتها  البلدان  قبل  التقدم احملرز من  ملراجعة 
فريق مراجعة التعاون الدولي )ICRG( فوائد جّمة. وكان ايًضا 
املالي  اإلخبار  وحدات  من  عدد  انضمام  برعاية  ملساهمتها 
وقع  »إغمونت«  مجموعة  إلى  »املينافاتف«  في  أعضاء  بلدانها 

إيجابي كونه يعزز اإلمتثال للمعايير الدولية.

اعتادت »الهيئة« على العمل املهني احملترف مع الهيئات الدولية 
العمل  بورش  املشاركة  خالل  من  ذلك  كان  سواء  واإلقليمية، 
املشتركة بني مجموعتي »إغمونت« و»الفاتف« حول التطبيقات، 
املخاطر  تقييم  مشروع  مثل  املشاريع  بعض  في  املشاركة  أو 
العاملية الذي أطلقته »الفاتف«، أو فريق اخلبراء املعني بتعديل 
مجموعة  ميثاق  مراجعة  مشروع  في  أو  »الفاتف«  توصيات 
»إغمونت«، أو مشروع مجموعة »إغمونت« عن »تنظيم داعش«. 
ومع أن هذه املشاركات تتطلب موارد مهمة جلهة تخصيص من 
وقت وموازنة الهيئة، متضي »الهيئة« قدًما في هذه املشاركات 

امياًنا بإستفادة اجلميع منها.
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المساعدات الفنية وإلتزامات أخرى 

احلدث/املكاناجلهة املنظمةالتاريخ
عدد 

املوظفني 
املشاركني

نوع 
املشاركة

الفصل 
 األول
٢٠٢٠

اإلجتماع العام وإجتماعات فرق عمل مجموعة »إغمونت«مجموعة »إغمونت«
وفد١)موريشيوس(

مجموعة العمل املالي / مجموعة العمل املالي 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

مناقشة تقرير التقييم املشترك لدولة عضو في مجموعة العمل املالي 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

)باريس، فرنسا(
مقَيم١

الفصل 
الثاني
٢٠٢٠

فريق العمل املعني بالسياسة والتطوير لدى 
مجموعة العمل املالي

إجتماعات إفتراضية حول مكافحة متويل إنتشار التسلح
إجتماعات ١)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

عمل

الفصل 
الثالث
٢٠٢٠

إجتماع إفتراضي لفرق عمل مجموعة »إغمونت«مجموعة »إغمونت«
وفد٢)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

إجتماع فريق عمل دعم انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفسادمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية 
مشارك١)بيروت، لبنان(

مصرف لبنان
برنامج املتدربني: التجربة اللبنانية في مكافحة تبييض االموال 

ومتويل االرهاب
)بيروت، لبنان(

محاضر١

 وزارة التعاون االقتصادي والتنمية في 
أملانيا / وزارة اخلارجية في النروج

املنتدى العاملي للتدفقات املالية غير املشروعة والتنمية املستدامة
مشارك١)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

الفصل 
 الرابع
٢٠٢٠

إحتاد املصارف العربية
ندوة إفتراضية حول العناصر األساسية لبرنامج فعال ملكافحة 

الرشوة والفساد
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

محاضر١

مصرف لبنان / مركز البحوث والدراسات 
اإلستراتيجية لدى اجليش اللبناني 

ورشة عمل لضباط اجليش حول »تأليف مصرف لبنان ودوره في 
السياسة النقدية، األنظمة املالية، والقانونية والرقابية« 

)بيروت، لبنان( 
محاضران٢

 مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا 

اإلجتماع العام الواحد والثالثون وإجتماعات فرق عمل مجموعة 
العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(
وفد٦

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلرمية - قسم مكافحة اإلرهاب 

ورشة تدريبية حول كيفية استخدام الئحة جزاءات األمم املتحدة 
التابعة للقرارين ١٢٦٧ و١988 لتعطيل الشبكات اإلرهابية 

)دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة(
محاضران٢

مجموعة العمل املالي - فريق العمل املعني 
باملخاطر واألساليب 

إجتماع إفتراضي حول مشروع مجموعة العمل املالي املتعلق 
باسترداد األصول 

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(
إجتماعات ١

عمل 

حلقة نقاش حول »استراتيجية لبنان ملكافحة الفساد: نظرة الشباب« مكتب األمم املتحدة اإلمنائي 
مشارك١)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(



الخاصة ٤٤ التحقيق  هيئة 

مشاركات األمين العام

نوع املشاركةاحلدث / املكاناجلهة املنظمةالتاريخ

 الفصل األول
٢٠٢٠

اإلجتماع العام وإجتماعات فرق عمل مجموعة »إغمونت«مجموعة »إغمونت«
رئيس وفد)موريشيوس(

 منظمة التعاون والتنمية في امليدان 
اإلقتصادي / مركز صندوق النقد الدولي 

لإلقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

دورة تدريبية حتت عنوان: »كيف نعمل على حتسني دور القطاع العام في 
اكتشاف الفساد واإلبالغ عنه في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا ومجلس التعاون اخلليجي؟«
)الكويت(

إلقاء كلمة

األمانة العامة ملجلس النواب / اللجنة النيابية 
للشؤون اخلارجية واملغتربني / مؤسسة 

)WFD( وستمنستر للدميقراطية

ورشة عمل حول آليات استرداد األموال املنهوبة: التجارب الدولية 
واخليارات املتاحة 

)بيروت، لبنان(
مشارك

الفصل الثاني
٢٠٢٠

إحتاد املصارف العربية
منتدى إفتراضي رفيع املستوى حول »اخلدمات املصرفية الدولية في ظل 

التطورات اجليوسياسية وإنتشار جائحة كوفيد-١9«
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

مشارك

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
الدورة احلادية عشرة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد 
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

مشارك

الفصل الثالث 
٢٠٢٠

منظمة االنتربول
ندوة إفتراضية حول مكافحة عمليات اإلحتيال املالي من خالل آليات 

فعالة العتراض األموال
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

مشارك

إجتماع فريق عمل دعم انشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفسادمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية اإلدارية
مشارك)بيروت، لبنان(

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
الدورة احلادية عشرة املستأنفة األولي لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

مشارك

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
اإلجتماع احلادي عشر لفريق العمل احلكومي الدولي املفتوح العضوية 

املعني مبنع الفساد
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

مشارك

إحتاد املصارف العربية / اإلحتاد الدولي 
للمصرفيني العرب / احتاد البورصات العربية / 

فرانكفورت ماين فاينانس

 مؤمتر إفتراضي حول »دعم البنوك املركزية ألسواق رأس املال 
في ظل جائحة كورونا«

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(
مشارك

وزارة التعاون االقتصادي والتنمية في أملانيا / 
وزارة اخلارجية في النروج

املنتدى العاملي للتدفقات املالية غير املشروعة والتنمية املستدامة
مشارك)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت( 
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نوع املشاركةاحلدث / املكاناجلهة املنظمةالتاريخ

 الفصل الرابع
٢٠٢٠

مصرف لبنان / مركز البحوث والدراسات 
اإلستراتيجية لدى اجليش اللبناني

ورشة عمل لضباط اجليش حول »تأليف مصرف لبنان ودوره في السياسة 
النقدية، األنظمة املالية، والقانونية والرقابية« 

)بيروت، لبنان( 
كلمة إفتتاح

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
الدورة احلادية عشرة املستأنفة الثانية لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية 

األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

مشارك

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
اإلجتماع التاسع لفريق اخلبراء احلكومي الدولي املفتوح العضوية لتعزيز 

التعاون الدولي في إطار تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

مشارك

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية 
اإلجتماع الرابع عشر لفريق العمل احلكومي الدولي املفتوح العضوية 

املعني باسترداد املوجودات
)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(

مشارك

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام الواحد والثالثون وإجتماعات فرق عمل مجموعة العمل 
املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

)إفتراضي عبر شبكة اإلنترنت(
رئيس وفد

 مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات 
واجلرمية - قسم مكافحة اإلرهاب 

إجتماع إقليمي حول »حتديد النطاق لدعم مكتب مكافحة غسل األموال 
ومتويل اإلرهاب العراقي والوكاالت ذات الصلة بخصوص مخاطر متويل 

اإلرهاب الوطنية واإلقليمية والتعاون مع السلطات املختصة« 
)دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة(

إلقاء كلمة

إحتاد املصارف العربية / اإلحتاد الدولي 
للمصرفيني العرب

منتدى حول »مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا احلرجة في مكافحة 
غسل األموال« 
)بيروت، لبنان( 

كلمة إفتتاح
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في العام 2017، وخالل 
»إغمونت«  ملجموعة  العام  اإلجتماع 

البنك  مّرة  ألول  منح  ماكاو،  في  عقد  الذي 
باملخدرات  املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  الدولي 

واجلرمية في إطار مبادرة استعادة األصول املنهوبة 
جائزة لهيئة التحقيق اخلاصة ولوحدة إخبار مالي 
وذلك   ،)StAR Award of Excellence( أخرى 

تقديًرا للجهود املبذولة في التحقيق في قضية 
ناجتة  أموال  وإعادة  ولتجميد  فساد 

عنها. 
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مجموعة من 
الحاالت المحّصنة

طلب مساعدة: تلّقت هيئة التحقيق اخلاصة طلب مساعدة من سلطة إنفاذ قانون 
محلّية عبر املّدعي العام التمّييزي اللبناني، بشأن شخصني مّت توقيفهما واستجوابهما 
بالـ »هيئة«  القانون  إنفاذ  واستعانت سلطة  احلدود.  عبر  محتملني  إرهابيني  لتهريب 
في  وملساعدتها  بياناتها،  قاعدة  في  متوفرة  تكون  قد  معلومات  أية  على  للحصول 

حتديد أي حسابات مصرفية وعمليات ذات صلة.

عمليات  أجريا  قد  بهما  املشتبه  كان  إذا  ما  حتديد  بهدف  والتحقيق:  التحليل 
املصارف  جميع  على  اسميهما  »الهيئة«  عّممت  مصرفية،  بحسابات  احتفظا  او 
واملؤّسسات املالية وشركات حتويل األموال العاملة في لبنان، وطلبت في الوقت عينه 
»الهيئة«  وطلبت  عليها.  العثور  يتّم  وعمليات  مصرفية  حسابات  ألي  مؤقًتا  جتميًدا 
عدم  إشارة  واآلليات وضع  املركبات  تسجيل  ومصلحة  العقاري  السجل  من  أيًضا 
في  حسابني  وجود  التحقيق  نتائج  فكشفت  بهما.  مرتبطة  أصول  أي  على  تصّرف 
مؤسستني ماليتني، هما عبارة عن قروض صغيرة، منها قرض لشراء مركبة سير 
حتويل  شركة  أيًضا  وقّدمت  للتحصيل.  قابل  غير  كَدين  مُصّنف  مسّدد  غير  وَدين 

أموال معلومات بشأن حتويالت واردة وصادرة مببالغ ضئيلة.

مّت  التي  احلسابات  عن  املصرفية  السرية  رفع  »الهيئة«  قّررت  املّتخذة:  التدابير 
حتديدها ووضعت إشارة عدم تصّرف على مركبة السير التي مّت حتديدها، وأحالت 

نتائج التحقيق إلى املّدعي العام التمييزي للتوسع في التحقيق. 

تمويل إرهاب

هيئة  إلى  مساعدة  طلب  لبنان  في  التمييزي  العام  املّدعي  أرسل  مساعدة:  طلب 
التحقيق اخلاصة طالًبا حتديد وجتميد أّي حسابات مصرفية وعمليات وأموال منقولة 
وغير منقولة تعود ألشخاص متورطني في أعمال إرهابية وفي متويل اإلرهاب. وكان 
اإلرهابيون املشتبه بهم قد نّفذوا عملية أسفرت عن مقتل أشخاص، وأّدت إلى قيام  
ارهابية  خلّية  وجود  عن  نتائجها  كشفت  حتقيقات  بإجراء  القانون  إنفاذ  سلطات 
مرتبطة بتنظيم داعش، خضعت لتدريب عسكري وجمعت أسلحة وذخيرة، فضاًل عن 
من خالل هجمات سهلة  اللبنانية،  األراضي  على  إرهابية  لشن هجمات  حتضيرها 

التنفيذ كعمليات اطالق نار جماعية في أماكن عامة.

على  بهم  املشتبه  أسماء  بتعميم  حتقيقاتها  »الهيئة«  باشرت  والتحقيق:  التحليل 
جميع املصارف واملؤّسسات املالية وشركات حتويل األموال العاملة في لبنان، وطلبت 
العقاري. فتبنّي  أيًضا معلومات من مصلحة تسجيل املركبات واآلليات ومن السجل 
وجود حتويالت مالية مببالغ ضئيلة داخل البلد، وحتويالت أخرى مع عدد من البلدان 
السيارات  من  عدد  على  إمنا  أي حسابات مصرفية،  على  العثور  يتّم  ولم  األجنبية. 
والعقارات. على خّط مواٍز، أظهرت التحقيقات التي قامت بها سلطات إنفاذ القانون 
والتي استحصلت »الهيئة« على نتائجها أن اخللّية االرهابية قامت أيًضا بعمليات سطو 

لتمويل نشاطاتها.

التدابير املتخذة: مّت إرسال إفصاحات تلقائية وطلبات مساعدة إلى وحدات اإلخبار 
املالي املعنية. ووضعت »الهيئة« إشارة عدم تصّرف على السيارات والعقارات التي 
مّت حتديدها، وطلبت من جميع شركات حتويل األموال اإلمتناع عن تنفيذ أّية عملية 
العام  املّدعي  إلى  النتائج  وأحالت  املتورطني،  األشخاص  لصالح  مستقباًل  حتويل 

التمييزي في لبنان.   

تمويل إرهاب



الخاصة ٥٠ التحقيق  هيئة 

طلب مساعدة: تلّقت هيئة التحقيق اخلاصة من املّدعي العام التمييزي في لبنان طلب 
مساعدة بشأن شبهات فساد ورشوة واستغالل نفوذ، بحّق موّظفني لدى وكالة حكومية. 
ومنها  عديدة،  معلومات  على  احلصول  من  بّد  ال  كان  اجلاري،  للتحقيق  واستكمااًل 

معلومات مصرفية، فتّم طلب مساعدة »الهيئة«. 

التحليل والتحقيق: عّممت »الهيئة« أسماء املشتبه بهم على جميع املصارف واملؤّسسات 
املالية وشركات حتويل األموال العاملة في لبنان، بحًثا عن عمليات وحسابات مصرفية. 
فتبنّي وجود حسابات تعود ألحد املشتبه بهم في أربعة مصارف، فضاًل عن حسابات 
تعود ألفراد ُأسرته. وأظهر حتليل كشوفات احلسابات حصول إيداعات نقدية وشيكات 
غير مبررة، تلتها سحوبات بواسطة الشيكات. كما تبنّي وجود حسابات في مصارف 
أخرى، تعود ملشتبه به آخر وألفراد أسرته، أظهر حتليلها أنها سجلت في ما بينها عّدة 
عمليات مصرفية. عالوة على ذلك، أفادت شركتا حتويل أموال عن تنفيذ بضعة حتويالت 

نحو اخلارج في سنوات سابقة.

التدابير املّتخذة: قّررت »الهيئة« رفع السرية املصرفية عن احلسابات املصرفية التي 
مّت حتديدها، وأحالت نتائج التحقيق إلى املّدعي العام التمييزي. 

فساد

إبالغ عن عملية مشبوهة: أرسل مصرٌف محلّي إبالًغا عن عملية مشبوهة إلى هيئة 
التحقيق اخلاصة بشأن عمليات غير مشروعة نفّذها موظف لديه على حسابات عمالء من 
دون إذنهم. وكان هذا املوظف أجرى سحوبات من حسابات عدد من العمالء بواسطة 

تعليمات مزّورة أو دفاتر شيكات جديدة لم يستلمها العمالء املعنيون.

ضحايا  العمالء  من  لعدد  مصرفية  كشوفات  »الهيئة«  راجعت  والتحقيق:  التحليل 
االختالس، فتبنّي حصول سحوبات مبئات آالف الدوالرات. عندها، وبناًء على املعلومات 
املتوفرة، عّممت »الهيئة« اسم املوّظف املشتبه به على جميع املصارف واملؤّسسات املالية 
لبنان، بحًثا عن عمليات وحسابات مصرفية. فتم  العاملة في  وشركات حتويل األموال 
نظًرا  فيهما  تودع  لم  املختلسة  األموال  أن  أظهر حتليلهما  حتديد حسابني مصرفيني، 
لرصيدهما الضئيل، وأن حركتهما متحورت في األساس على توطني راتب وعلى إيداعات 
نقدية بقيم صغيرة، تتبعها سحوبات نقدية وسحوبات عبر الصراف اآللي. عندها، طلبت 
»الهيئة« معلومات من سلطة إنفاذ قانون محلية بشأن حركة خروج ودخول املشتبه به من 

وإلى لبنان، فتبنّي أنه غادر البلد.  

إلى وحدة إخبار مالي نظيرة  بارسال طلب مساعدة  »الهيئة«  قامت  املّتخذة:  التدابير 
»الهيئة«  قّررت  كما  اخلارج.  في  الصلة  ذات  املصرفية  واحلسابات  به  املشتبه  بشأن 
جتميد أرصدة احلسابات املصرفية احملّددة، وطلبت من جميع شركات حتويل األموال 
اإلمتناع عن تنفيذ أّية عملية حتويل مستقباًل لصالح املشتبه به، وأحالت نتائج التحقيق 

إلى املدعي العام التمييزي للتوسع في التحقيق.

إختالس أموال 
خاصة
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لبنان  في  التمييزي  العام  املّدعي  التحقيق اخلاصة من  هيئة  تلّقت  طلب مساعدة: 
طلب مساعدة بشأن أربعة مواطنني لبنانيني مّتهمني باإلجتار باملخدرات.

لـ»الهيئة« ان إثنني من  التحليل والتحقيق: لدى البحث في قاعدة بياناتها، تبنّي 
املشتبه بهم األربعة خضعا سابًقا لتحقيقات حول اإلجتار باملخدرات وأنها قامت 
العام  آنذاك بتحديد احلسابات ذات الصلة وجتميدها، وإحالة امللف إلى املّدعي 
التمييزي للتوسع في التحقيق. وفي القضية الراهنة، استندت »الهيئة« إلى طلب 
املصارف  جميع  على  اآلخَرين  بهما  املشتبه  أسماء  وعّممت  اجلديد،  املساعدة 
واملؤّسسات املالية وشركات حتويل األموال العاملة في لبنان، كما طلبت معلومات 
املركبات  تسجيل  ومصلحة  العقاري  السجل  بينها  من  محلية،  جهات  عّدة  من 
واآلليات. فلم يتم حتديد أي حسابات مصرفية، إمنا أفادت شركة حتويل أموال عن 
حصول بضعة عمليات حتويل واردة وصادرة نّفذها املشتبه بهما. أما املعلومات 
الواردة من السجل العقاري ومصلحة تسجيل املركبات واآلليات، فأظهرت ملكية 

عقار واحد و مركبة سير واحدة. 

ومركبة  العقار  على  تصّرف  عدم  اشارة  »الهيئة« وضع  قّررت  املّتخذة:  التدابير 
عملية  أّية  تنفيذ  عن  اإلمتناع  األموال  شركات حتويل  جميع  من  وطلبت  السير، 
العام  املدعي  إلى  التحقيق  نتائج  وأحالت  بهما،  املشتبه  لصالح  مستقباًل  حتويل 

التمييزي للتوسع في التحقيق. 

إتجار بالمخّدرات 

طلب مساعدة: تلّقت هيئة التحقيق اخلاصة طلب مساعدة من املّدعي العام التمييزي 
في لبنان بشأن استنابة قضائية وردت من سلطة قضائية اجنبية، تتعلق بعمليات تهّرب 
ضريبي اقترفها مشتبٌه به ميلك أسهما في شركة يديرها. وكان هذا الشخص قد جنى 
أرباحا طائلة بعد إدراج الشركة في البورصة، إمنا من دون التصريح عن هذه األرباح 

او دفع الضرائب املتوجبة، وحّول األموال إلى حساب مصرفي في لبنان.

التحليل والتحقيق: باشرت »الهيئة« حتقيقها باستحصالها على كّل الوثائق ذات الصلة 
من املصرف احمللّي الذي تلّقى االموال احملّولة، مبا فيها كشوفات احلساب واملعلومات 
املتوفرة جراء تدابير العناية الواجبة. كما عّممت »الهيئة« اسماء املشتبه به والشركات 
املذكورة في اإلستنابة القضائية على كّل املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان، 
بحًثا عن حسابات وعمليات مصرفية ذات صلة. فتّم العثور على حسابني مصرفيني 
إضافيني، كشف حتليلهما أّنهما سّجال منط العمليات نفسه أي حتويالت واردة مباليني 

الدوالرات مّت حتويلها الحقا إلى اخلارج، مبا فيه لشراء عقارات.

التدابير املّتخذة: ُرِفعت السرية املصرفية وأحيلت نتائج التحقيقات إلى املّدعي العام 
التمييزي الّتخاذ االجراءات الالزمة، ومنها تزويد السلطة القضائية األجنبية املستعِلمة 

باملعلومات املطلوبة.

تهّرب ضريبي



الخاصة ٥٢ التحقيق  هيئة 

إبالغ عن عملية مشبوهة: أرسل مصرٌف محلي إبالًغا عن عملية مشبوهة إلى هيئة 
التحقيق اخلاصة بشأن عميلنَي لديه طلبا إجراء حتويالت إلى حساب في اخلارج يعود 
ملوّرد يتعامالن معه في بلد أوروبي. وقد تنّبها الحًقا، بعد تنفيذ التحويالت، إلى أن 
البريد اإللكتروني اخلاص باملّورد تعّرض لالختراق من قبل مقرصن، وأن أوامر الدفع 
التي مّت حتويل املبالغ على أساسها لم تصدر عن املّورد. فقام أيًضا املصرف املبلّغ 

على إثره بالطلب من املصرف املراسل إلغاء تلك التحويالت وإعادة االموال. 

التحليل والتحقيق: باشرت »الهيئة« حتقيقاتها مبراجعة جميع السجالت املصرفية 
والوثائق والفواتير التي استحصلت عليها من املصرف املبلِّغ، وتواصلت مع وحدة 
معلومات إضافية  على  وللحصول  في اخلارج  االموال  لتجميد  اوروبية  مالي  إخبار 
الوحدة  أوردتها  التي  املعلومات  فأظهرت  التحويالت.  تلّقى  الذي  احلساب  حول 
تبييض  بتهمة  اخلارج  في  للتحقيق  يخضع  أن صاحب احلساب  النظيرة  األوروبية 
أموال، بعد استالمه عدة حتاويل احتيالية. كما أفادت عن جتميد جزء من االموال 
وسحب جزء آخر منها، وعن توقيف املشتبه به لدى محاولته مغادرة البالد، وأنه مّت 
مع  للتواصل  الالزمة  بالتفاصيل  بالقضية  املعنية  لديها  القانون  انفاذ  سلطة  تزويد 

اجلهات املعنية في لبنان. 

التدابير املّتخذة: أرسلت »الهيئة« املعلومات املجمّعة لديها إلى املدعي العام التمييزي 
في لبنان، الذي أحال بدوره إلى »الهيئة« إستنابة قضائية ذات صلة استلمها من البلد 

االوروبي املعني بالقضية.

جريمة إلكترونية
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الخاصة ٥٦ التحقيق  هيئة 

 مجموعة »إغمونت« – منو عدد وحدات اإلخبار املالي 
املنضوية في »املجموعة«
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قصر »إغمونت أرينبرغ« 
بروكسل – بلجيكا

لوحدات اإلخبار المالي
نبذة عن مجموعة »إغمونت»

أُنشئت مجموعة »إغمونت« لوحدات اإلخبار املالي )املجموعة( في العام ١99٥   •
واستمدت اسمها من قصر »إغمونت أرينبرغ« في بروكسل – بلجيكا حيث ُعقد 

اإلجتماع األول. 
مجموعة »إغمونت« هي منتدى دولي غير سياسي لوحدات اإلخبار املالي.   •

ُتوفر »املجموعة« منتدى لوحدات اإلخبار املالي لتفعيل التعاون في مجال مكافحة   •
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 

على وحدات اإلخبار املالي األعضاء في »املجموعة« اإلمتثال للتوصية الصادرة   •
بوظائفها  تقوم  وأن  املالي«  اإلخبار  »وحدات  حول  املالي  العمل  مجموعة  عن 

بصورة كاملة. 
ارتفع عدد األعضاء في »املجموعة« من ١٣ وحدة إخبار مالي في العام ١99٥   •

إلى ١٦٦ وحدة إخبار مالي في نهاية العام ٢٠٢٠. 
تتضمن »املجموعة« ١٤ وحدة إخبار مالي من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.   •
 )HoFIUs( تتضمن الهيكلية التنظيمية »للمجموعة« ُرؤساء وحدات اإلخبار املالي  •
ورئيس مجموعة إغمونت )Chair( وجلنة إغمونت )EC( وفرق العمل واملجموعات 

اإلقليمية والسكريتارية. 
يّتخذ رؤساء وحدات اإلخبار املالي قرارات »املجموعة« باإلجماع.   •

ُتعتبر جلنة »إغمونت« جلنة إستشارية وتنسيقية لرؤساء وحدات اإلخبار املالي.   •
لدى »املجموعة« ٤ فرق عمل، لكّل منها رئيس ونواب رئيس:  •

 فريق العمل املعني بتبادل املعلومات حول تبييض االموال ومتويل االرهاب 
 فريق العمل املعني بالعضوية والدعم واالمتثال 

 فريق العمل املعني بالسياسة واالجراءات
 فريق العمل املعني باملساعدة التقنية والتدريب

لدى مجموعة »إغمونت« 8 مجموعات إقليمية:  •
 شرق وجنوب إفريقيا   آسيا والباسفيك   
 غرب ووسط إفريقيا   أميريكا    

 الشرق األوسط وشمال إفريقيا     I اوروبا 
 أوراسيا    II اوروبا 

املوقع اآلمن ملجموعة إغمونت )ESW( هو نظام إلكتروني للتواصل يسمح بتبادل   •
الرسائل اإللكترونية واملعلومات بشكل آمن بني وحدات اإلخبار املالي األعضاء 

في املجموعة. 
لنشاطات  واإلداري  اإلستراتيجي  الدعم  »إغمونت«  مجموعة  سكريتارية  توفر   •

»املجموعة« ومركزها أوتاوا – كندا.
لدى »املجموعة« ميثاق خاص ومبادئ لتبادل املعلومات، جرى حتديثهما في شهر متوز   •
من العام ٢٠١٣ خالل اإلجتماع العام للمجموعة الذي ُعقد في دولة جنوب إفريقيا. 

 مجموعة »إغمونت« – تّوزع وحدات اإلخبار املالي 
على املجموعات اإلقليمية

 أوراسيا 
)٧ وحدات( 

غرب ووسط إفريقيا 
)١٤ وحدة(

الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا )١٤ وحدة( 

آسيا والباسفيك 
)٢٩ وحدة(

 شرق وجنوب إفريقيا 
)١٠ وحدات(

 II اوروبا
)٢٤ وحدة( 

 I اوروبا 
)٢9 وحدة( 

 أميريكا 
)٣٩ وحدة(



٥٧ السنوي 2020 التقرير 

ومجموعة »إغمونت» لوحدات اإلخبار المالي
هيئة التحقيق الخاصة

انضمت هيئة التحقيق اخلاصة )»الهيئة«( إلى املجموعة في العام ٢٠٠٣، وكانت   •
من بني األوائل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
ُتشارك »الهيئة« في أعمال فرق العمل التابعة للمجموعة.   •

األوسط  الشرق  منطقة  في  املالي  اإلخبار  وحدات  من  عدًدا  »الهيئة«  ساعدت   •
تقنية  إفريقيا في احلصول على عضوية »املجموعة«، وقّدمت مساعدات  وشمال 

إلى وحدات إخبار مالي.
شاركت »الهيئة« في مشروع مراجعة ميثاق املجموعة وفي أعمال الفريق الذي   •

عمل على تطبيق اخلطة اإلستراتيجية للمجموعة لفترة ٢٠١٤-٢٠١٧.
انتخب أمني عام »الهيئة« في شهر كانون الثاني من العام ٢٠١٥ كممثل إقليمي   •
ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تشمل أبرز أدوار ومهام املمثلني اإلقليمييني 

في ما خص مناطقهم ما يلي: 
 متثيل مناطقهم في جلنة »إغمونت« وإيصال تطورات وحدات اإلخبار املالي وآرائهم 

واهتماماتهم إلى جلنة »إغمونت«
 تطوير خطة عمل إقليمية بالتنسيق مع وحدات اإلخبار املالي وضمان فعالية تطبيقها 
عند  املالي  اإلخبار  وحدات  إلى  تقنية  ومساعدات  تدريبية  دورات  وتنسيق   تسهيل 

احلاجة 
املرشحة  الوحدات  إنضمام  ترعى  وحدات  إيجاد  في  اإلقتضاء،  عند   املساعدة، 

للعضوية 
 متابعة »إجراءات الدعم واإلمتثال« عند اللزوم 

جلنة  لرئيس  نائًبا   ٢٠١٥ العام  من  حزيران  شهر  في  »الهيئة«  عام  أمني  ُعنّي   •
إغمونت. تشمل أبرز أدوار ومهام نواب رئيس جلنة »إغمونت« ما يلي: 

 تقدمي الدعم واملشورة إلى رئيس مجموعة »إغمونت« حول الشؤون التي تؤثر على 
»املجموعة« 

 متثيل »املجموعة« في مناسبات رسمية عند احلاجة 
 تولي مهام الرئيس في غيابه، مبوجب قرار تتخذه جلنة »إغمونت« 

شاركت »الهيئة« في العام ٢٠١٦ في الفريق الذي عمل على مشروع إلنشاء مركز   •
.)ECOFEL( »للتمّيز والقيادة تابع ملجموعة »إغمونت

خالل اإلجتماع العام ملجموعة »إغمونت« الذي عقد في ماكاو في شهر متوز من   •
العام ٢٠١٧: 

  أعيد انتخاب أمني عام »الهيئة« ممثاًل إقليمًيا ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
في مجموعة »إغمونت« ملّدة سنتني إضافيتني، كما ُأعيد تعيينه نائًبا لرئيس جلنة 

»إغمونت«. 
  منح ألول مّرة البنك الدولي ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية في إطار 
مبادرة استعادة األصول املنهوبة جائزة لهيئة التحقيق اخلاصة ولوحدة إخبار مالي 
أخرى )StAR Award of Excellence(، وذلك تقديًرا للجهود املبذولة في التحقيق 

في قضية فساد ولتجميد وإعادة أموال ناجتة عنها.

نّظمت »الهيئة« في العام ٢٠١8 بالتعاون مع جهات عديدة، وبدعم من مجموعة   •
إغمونت »امللتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات االخبار املالي« الذي عقد 

في بيروت .
على  الذي عمل  الفريق  قيادة  في  العامني ٢٠١9 و٢٠٢٠  في  »الهيئة«  شاركت   •
واإلمتثال  الدعم  »إجراءات  مستند  في  إليها  املشار  املعايير  بعض  مراجعة 

ملجموعة إغمونت«. 



الخاصة ٥٨ التحقيق  هيئة 

اململكة املغربية

اململكة األردنية 
الهاشمية

اإلمارات العربية 
املتحدة

اململكة العربية 
السعودية

جمهورية 
العراق

اجلمهورية 
العربية السورية

اجلمهورية 
اليمنية

دولة فلسطني

الدول األعضاء هي التالية:   •

 لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
نبذة عن مجموعة العمل المالي

مملكة 
البحرين

جمهورية 
السودان

دولة الكويت

دولة قطر

اجلمهورية 
اللبنانية

اجلمهورية 
التونسية

اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية الشعبية

سلطنة ُعمان

دولة ليبيا

جمهورية 
مصر العربية

إن مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )املينافاتف(   •
هي مجموعة منشأة على غرار مجموعة العمل املالي )الفاتف(، أنشئت في العام 
2004 خالل إجتماع ُعقد في مملكة البحرين. ُتعتبر »املينافاتف« مستقلة عن 

أي هيئة أو منظمة دولية أخرى، وهي ذات طبيعة طوعية وتعاونية. 
تلتزم الدول األعضاء في »املينافاتف« بتطبيق مذكرة التفاهم التي تسعى إلى   •

حتقيق أبرز األهداف التالية: 
 تّبني وتنفيذ التوصيات األربعني ملجموعة العمل املالي 

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  اإللتزام  لتعزيز  بينها  فيما    التعاون 
والهيئات  واملؤسسات  املنظمات  مع  والتعاون  املالي  العمل  مجموعة  بتوصيات 

اإلقليمية والدولية األخرى لتحسني اإلمتثال بهذه التوصيات 
  العمل املشترك لتحديد املواضيع املرتبطة بعمليات تبييض أموال ومتويل إرهاب 
ذات طبيعة إقليمية ولتبادل اخلبرات ذات الصلة وتطوير احللول للتعامل مع قضايا 

متعلقة بتبييض أموال ومتويل إرهاب 

تتعهد أيًضا الدول األعضاء في »املينافاتف« باإلشتراك في برامج التقييم املتبادل   •
التي يقّرها اإلجتماع العام، كما وباإلشتراك في األعمال األخرى للمجموعة. 

الهيئات  وتتعاون مع  وقواعدها وإجراءاتها  وُنظمها  »املينافاتف« عملها  حتّدد   •
الدولية األخرى، وخصوًصا مجموعة العمل املالي لتحقيق أهدافها. 

الدول  جميع  مبوافقة  إما  العام  اإلجتماع  خالل  قراراتها  »املينافاتف«  تتّخذ   •
األعضاء أو باإلجماع. 

ارتفع عدد أعضاء »املينافاتف« من 14 دولة في العام ۲۰۰4 إلى ۲1 دولة في   •
نهاية العام ٢٠٢٠. 

لدى »املينافاتف« فريقا عمل:   •
 فريق عمل املساعدات الفنية والتطبيقات 

 فريق عمل التقييم املتبادل 

الدول التي لديها عضوية مراقب هي التالية:   •
 اجلمهورية الفرنسية 

 الواليات املتحدة األميركية 
 اململكة املتحدة )بريطانيا وإيرلندا الشمالية( 

 مملكة إسبانيا 
 أستراليا 

 جمهورّية إملانيا اإلحتادية 

املنظمات/املؤسسات التي لديها عضوية مراقب هي التالية:   •
 صندوق النقد الدولي 

 البنك الدولي 
 مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

 مجموعة العمل املالي 
 مجموعة إغمونت لوحدات اإلخبار املالي 

 مجموعة آسيا واحمليط الهادي 
 منظمة اجلمارك العاملية 

 صندوق النقد العربي 
 مجموعة العمل األوراسيوية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب 

 هيئة األمم املتحدة 
 املفوضية األوروبية

مقّر سكريتارية »املينافاتف« هو مملكة البحرين.   •
هذا  ويسري  املالي،  العمل  مجموعة  في  مشارك  عضو  هي  »املينافاتف«  إن   •

األمر على 8 مجموعات إقليمية مماثلة أخرى. 

اجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانية

 جمهورية
الصومال الفيدرالية

جمهورية جيبوتي



٥٩ السنوي 2020 التقرير 

ومجموعة المينافاتف
هيئة التحقيق الخاصة

لبنان هو عضو مؤسس في مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ولعب   •
دوًرا مهًما في إنشائها، كما تّسلم الرئاسة األولى »للمينافاتف« في العام 2005. 

يتمّثل لبنان في »املينافاتف« بهيئة التحقيق اخلاصة )الهيئة(.   •
تشارك »الهيئة« بشكل فّعال في نشاطات وأعمال فرق العمل التابعة للمينافاتف.   •

تشارك »الهيئة« من ضمن وفد »املينافاتف« حلضور اإلجتماع العام وإجتماعات فرق عمل مجموعة   •
العمل املالي. 

بتقييم نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في  قامت »املينافاتف« في العام 2009   •
»الهيئة«  قّدمت  التقرير،  هذا  نتائج  ضوء  على   .)MER( املشترك  التقييم  تقرير  وأقّرت  لبنان، 

»للمينافاتف« 9 تقارير متابعة خاصة بلبنان. 
شارك مقّيمون من لبنان في عمليات تقييم مشترك لعّدة دول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.   •

تّولى لبنان في العام 2017، ممثاًل بهيئة التحقيق اخلاصة، منصب نائب رئيس »املينافاتف«.  •
تّولى لبنان في العام ٢٠١8، ممثاًل بهيئة التحقيق اخلاصة، منصب رئيس »املينافاتف«.  •

نظمت هيئة التحقيق اخلاصة في العام ٢٠١8 بالشراكة مع »املينافاتف« وجهات عديدة أخرى:   •
امللتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات االخبار املالي في بيروت  

ملتقى مكافحة اجلرمية االلكترونية الرابع  
في العام ٢٠١9، كان لـ »الهيئة« دور قيادي في فريق متابعة خطة العمل املقترحة من مجموعة   •

العمل املالي لزيادة فعالية أداء »املينافاتف«.
املراجعة  متابعة  فريق  أعمال  في  »املينافاتف«  خالل  من  »الهيئة«  شاركت   ،٢٠٢٠ العام  في   •

االستراتيجية ملجموعة العمل املالي.

مجموعة آسيا واحمليط الهادي 
(الدول األعضاء - ٤١)

مجموعة العمل املالي 
ملنطقة الکاريبي

(الدول األعضاء - ٢٥)

مجموعة العمل األورآسياوية 
ملکافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

(الدول األعضاء - ٩)

مجموعة العمل املالي لشرق 
وجنوب أفريقيا ملکافحة غسل األموال 

(الدول األعضاء - ١٨)

مجموعة العمل املالي لوسط أفريقيا 
ملکافحة غسل األموال

(الدول األعضاء - ٧)

مجموعة العمل املالي 
لدول جنوب أميرکا
(الدول األعضاء - ١٧)

مجموعة العمل املالي لغرب أفريقيا 
ملکافحة غسل األموال

(الدول األعضاء - ١٧)

مجموعة العمل املالي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

(الدول األعضاء - ٢١)

اللجنة األوروبية على مستوى اخلبراء 
لتقييم إجراءات مکافحة غسل األموال

(الدول األعضاء - ٣٤)

 مقر »الفاتف« –
 مبنى منظمة التعاون والتنمية 

 في امليدان اإلقتصادي 
باريس، فرنسا 

 مالحظة:  روسيا منضوية أيًضا ضمن »اللجنة األوروبية على مستوى اخلبراء لتقييم إجراءات مكافحة غسل األموال« 
كما أن الصني والهند منضويتان أيًضا ضمن »مجموعة آسيا/احمليط الهادي ملكافحة غسل األموال«

املجموعات اإلقليمية املنشأة على غرار »الفاتف«
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الخاصة ٦٢ التحقيق  هيئة 

جلنة  تلعب  األجهزة،  بني  التنسيق  للجان  بالنسبة  احلال  هو  كما 
تبييض األموال دوًرا هاًما في مواجهة  الوطنية ملكافحة  التنسيق 
التحديات ذات الصلة باإلضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بني 
التقييم  أعمال  في  اللجنة  تشارك  كما  املعنية.  اللبنانية  األجهزة 
منتدى  وتشّكل  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  ملخاطر  الوطني 
لتبادل وجهات النظر واإلقتراحات املؤدية إلى اعتماد إستراتيجية 
وطنية للحّد من املخاطر والتي تتم مراجعتها دورًيا بهدف تعزيز 
نظام مكافحة تبييض األموال في لبنان. إضافًة إلى ذلك، تشكل هذه 

اللجنة منصة ملتابعة تطبيق اإلستراتيجية والسياسات املعتمدة.

كذلك األمر، تلعب هذه اللجنة دوًرا هاًما في متابعة تطور املعايير 
اعتمادها مبوجب  كيفية  واقتراح  األموال  تبييض  ملكافحة  الدولية 
قوانني أو أنظمة أو ممارسات فضلى، بحيث تبقى هذه األمور في 

صلب عمل اللجنة وأولية على جدول أعمال اجتماعاتها الدورّية.

لجنة التنسيق الوطنية
لمكافحة تبييض األموال

وطنية  جلنة  تأسيس   ٢٠٠٢ أيلول  في  لبنان  مصرف  حاكم  إقترح   •
لتنسيق السياسات املتعلقة مبكافحة تبييض األموال. 

أنشئت هذه »اللجنة« بقرار من مجلس الوزراء في تشرين األول ٢٠٠٢.  •
هيئة  عام  أمني  وتضم  لبنان  مصرف  حاكم  نائب  »اللجنة«  يرأس   •
التمييزية وجلنة  العامة  النيابة  من  كل  التحقيق اخلاصة وممثلني عن 

الرقابة على املصارف ومديريتي اجلمارك وقوى األمن الداخلي.
أسندت إليها مهام عديدة، أهمها تعزيز التنسيق بني السلطات الوطنية   •

املختصة.
لبنان،  مصرف  حاكم  نائب   )٢٠٠8-٢٠٠٢( الفترة  خالل  ترأسها   •

الدكتور مروان النصولي.
إقترح حاكم مصرف لبنان في آب ٢٠٠٧ توسيعها وزيادة أعضائها   •

لتضم سلطات مختصة جديدة. 
قرر مجلس الوزراء في أيلول ٢٠٠٧ توسيع أعضاء اللجنة لتضم أيًضا   •
ممثلني عن كل من وزارة العدل ووزارة املالية ووزارة الداخلية والبلديات 
ووزارة اخلارجية واملغتربني ووزارة اإلقتصاد والتجارة وبورصة بيروت.
مصرف  حاكم  نائب   )٢٠١9 نيسان   -٢٠٠9( الفترة  خالل  ترأسها   •

لبنان، الدكتور محمد البعاصيري.
يرأسها منذ نيسان ٢٠١9 حاكم مصرف لبنان.   •

المراحل األساسية
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مع تنامي خطر »متويل اإلرهاب« وتصاعد انعكاسات هذا اجلرم 
السلبية على البلدان وقطاعاتها املالية وعلى املجتمعات ككل، قرر 
مجلس الوزراء اللبناني في عام ٢٠٠٧ إنشاء اللجنة الوطنية لقمع 
متويل اإلرهاب، وذلك بهدف التأكد من أن السلطات احمللية املعنية 
تعمل ما بوسعها ملكافحة هذا األمر وإبعاد مخاطره عن لبنان. إن 
اإلرهاب،  متويل  مبكافحة  اخلاصة  الدولية  املعايير  تطور  متابعة 
تبادل  بهدف  املتخصصني  بني  التواصل  تعزيز  إلى  باإلضافة 

اخلبرات واملعرفة هو في صلب مهام اللجنة.

األموال  تبييض  ملخاطر  الوطني  التقييم  أعمال  في  اللجنة  تشارك 
اجتماعاتها  خالل  ومن  إنشائها،  منذ  ترّكز،  و  اإلرهاب،  ومتويل 
الوزراء  إلى مجلس  واقتراح سياسات  الدورّية على رفع توصيات 
بغية احلّد من املخاطر املتعلقة بتمويل األرهاب وإلبقاء جهود لبنان 
املجتمع  جهود  مع  متماشية  اإلرهاب  متويل  مكافحة  مجال  في 
مستمر  عمل  مواضيع  تبقى  األمور  من  عدد  وأن  كما  الدولي. 
الهادفة  املنظمات غير  يتعلق مبنع استغالل  فيما  ومتابعة، السيما 

للربح لغايات متويل اإلرهاب.

اللجنة الوطنية
لقمع تمويل اإلرهاب

إقترح حاكم مصرف لبنان في آب ٢٠٠٧ تأسيس جلنة وطنية لقمع   •
متويل اإلرهاب. 

أنشئت هذه »اللجنة« بقرار من مجلس الوزراء في أيلول ٢٠٠٧.  •
يرأس »اللجنة« ممثل وزارة الداخلية والبلديات وتضم ممثلني عن كل   •
والنيابة  واملغتربني  اخلارجية  ووزارة  املالية  ووزارة  العدل  وزارة  من 

العامة التمييزية وهيئة التحقيق اخلاصة ومصرف لبنان.
ترأسها خالل الفترة )٢٠٠٧-٢٠١٣( اللواء أشرف ريفي، مدير عام   •

قوى األمن الداخلي، بصفته ممثاًل عن وزارة الداخلية والبلديات.
ترأسها خالل الفترة )٢٠١٣-٢٠١٧( اللواء ابراهيم بصبوص، مدير   •
عام قوى األمن الداخلي، بصفته ممثاًل عن وزارة الداخلية والبلديات.

أقّرت »اللجنة« في كانون األول ٢٠١٥ آليتني خاصتني بالعقوبات املالية   •
املستهدفة تطبيًقا لقراري مجلس األمن رقم ١٢٦٧ و١٣٧٣ ومتاشًيا 

مع التوصية السادسة ملجموعة العمل املالي. 
يرأسها منذ شهر آذار ٢٠١٧ املدير العام لقوى األمن الداخلي، اللّواء   •

عماد عثمان، بصفته ممثاًل عن وزارة الداخلية والبلديات.

المراحل األساسية
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البيانات اإلحصائية ٦٦

الحاالت الواردة

حاالت 
واردة

 حاالت 
جرى التحقيق فيها

حاالت قيد التحقيقحاالت تمت إحالتها *

العددالعدد
النسبة من 
الحاالت 
الواردة

 تزويد بالمعلومات
رفع السرية المصرفية)بما فيها تلك الخاضعة للسرية المصرفية(

العدد
النسبة من 
الحاالت 
الواردة النسبة من حاالت العدد

النسبة من حاالت العددجرى التحقيق فيها
جرى التحقيق فيها

19.7 %8.674 %22.826 %80.369 %376302من جهات محلية
5.7 %3.75 %95.13 %94.378 %8782من جهات خارجية

17.1 %7.679 %38.329 %82.9147 %463384المجموع

وضعية احلاالت الواردة

 حالة 
38 % متت إحالتها  متت إحالتها*

45 % لم تتم إحالتها

17% قيد التحقيق

من جهات محلية  376

رفع السرية المصرفية
والتزويد بالمعلومات 

من جهات خارجية   87

 حالة
463واردة

من جهات محلية 
وخارجية

176
208
79

 حالة 
لم تتم إحالتها

 حالة 
قيد التحقيق

من جهات محلية  95

من جهات محلية  207
1  من جهات خارجية

من جهات محلية   74
من جهات خارجية   5

من جهات محلية  69
78         من جهات خارجية

26     من جهات محلية
3     من جهات خارجية

147حالة
تم فيها تزويد معلومات
)بما فيها تلك الخاضعة 

للسرية المصرفية(

29حالة
رفع سرية مصرفية

* مّتت إحالتها إلى النيابة العامة و/أو إلى اجلهات املستعلمة.

% 81
%19

* مّتت إحالتها إلى النيابة العامة و/أو إلى اجلهات املستعلمة.

    مالحظة:  ان الـ 85 حالة قيد التحقيق املشار اليها في التقرير السنوي لعام 2019 قد مت البت بها وفًقا ملا يلي:
55 حالة متت إحالتها، و30 حالة لم تتم إحالتها.

من جهات خارجية  81
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تفصيل الحاالت
وفق الجرم األصلي*

عدد الحاالت الواردة من قبل 
جهات محلية

عدد الحاالت الواردة من 
قبل جهات خارجية

 مجموع عدد 
النسبة من املجموعالحاالت الواردة

11.8 %52052تزوير
11.8 %411152إحتيال

10.7 %47047جرائم إلكترونية
7.8 %201434فساد

6.6 %26329تجارة مخدرات
5.0 %18422إختالس أموال خاصة

4.1 %71118إرهاب أو تمويل إرهاب
3.9 %11617تهرب ضريبي

2.1 %549تهريب
0.7 %123إستغالل معلومات مميزة

0.7 %213اتجار بالبشر وتهريب مهاجرين
0.7 %3٠3ابتزاز

0.2 %011تقليد السلع 
0.2 %011جرائم منظمة
33.7 %11929148غير مصنف
1٠٠%35287439المجموع 

* باستثناء 6 حاالت نقل أموال عبر الحدود من الجمارك اللبنانية و18 حالة مساعدة إدارية من لجنة الرقابة على المصارف 

٠٢٠٤٠٦٠٨٠١٠٠١٢٠١٤٠١٦٠١٨٠٢٠٠
العدد

من جهات خارجية
من جهات محلية

ابتزاز

غير مصنف

٥٢

تقليد السلع

٠

٠

٠
٠
٠

٤١
١١

٤٧
٢٠

١٤
٢٦ ٣

١٨
٤

٧
١١
١١
٦
٥
٤
١
٢
١

١
١

٣

٢

١١٩
٢٩

25%

12%

7%

39%

7%4%4%
2%

٪١٨

جتارة مخدرات

إرهاب أو متويل إرهاب

إستغالل معلومات مميزة

إبتزاز

تقليد السلع

جرائم منظمة

تهريب

فساد
جرائم إلکترونية

إحتيال

تزوير

تهرب ضريبي ٪١٨

٪١٦
٪١٢

٪١٠

٪٨

٪٦

٪٦
٪٣ ٪١ ٪١

إختالس أموال خاصة

إجتار بالبشر وتهريب 
مهاجرين

25%

12%

7%

39%

7%4%4%
2%

٪١٨

جتارة مخدرات

إرهاب أو متويل إرهاب

إستغالل معلومات مميزة

إبتزاز

تقليد السلع

جرائم منظمة

تهريب

فساد
جرائم إلکترونية

إحتيال

تزوير

تهرب ضريبي ٪١٨

٪١٦
٪١٢

٪١٠

٪٨

٪٦

٪٦
٪٣ ٪١ ٪١

إختالس أموال خاصة

إجتار بالبشر وتهريب 
مهاجرين



البيانات اإلحصائية ٦٨

حاالت قيد التحقيقحاالت تمت إحالتهاحاالت جرى التحقيق فيهاحاالت واردة

عدد 
الحاالت

عدد 
األسماء

عدد 
الحاالت

النسبة من 
الحاالت الواردة 

عدد 
الحاالت

النسبة من 
الحاالت الواردة 

عدد 
الحاالت

النسبة من 
الحاالت الواردة 

0.0 %66.70 %100.02 %333شركات حتويل األموال
50.0 %50.01 %50.01 %21391الشرطة
0.0 %100.00 %100.02 %232وزارات

14.3 %71.41 %85.75 %71456مجموع من جهات محلية
0.0 %100.00 %100.01 %1311األمم املتحدة مجلس األمن

0.0 %100.00 %100.01 %141سلطات قضائية أجنبية
0.0 %100.00 %100.09 %9189وحدات اإلخبار املالي

٠.٠ %1٠٠.٠٠ %1٠٠.٠11 %115311مجموع من جهات خارجية
5.6 % 88.91 %94.416 %1819817المجموع العام

األمم املتحدة مجلس األمن
سلطات قضائية أجنبية 

جهات محلية
وحدات اإلخبار املالي

٪٣٩

٪٦
٪٥ 

٪٥٠

حاالت موضوعها
اإلرهاب أو تمويل اإلرهاب

عدد املشتبه بهم

توزيع احلاالت وفق املصدر

األمم املتحدة مجلس األمن
سلطات قضائية أجنبية 

جهات محلية
وحدات اإلخبار املالي

٪٣٩

٪٦
٪٥ 

٪٥٠

145       جهات محلية

18  وحدات اإلخبار املالي

4          سلطات قضائية أجنبية

31                 األمم املتحدة مجلس األمن
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املجموع السنوي الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثاني الفصل األول

العدد
النسبة من 

 مجموع
الفصل األول 

العدد
النسبة من 

 مجموع
الفصل الثاني 

العدد
النسبة من 

 مجموع
الفصل الثالث

العدد
النسبة من 

 مجموع
الفصل الرابع 

العدد
النسبة من 

املجموع السنوي

54.6 %44.9279 %56.661 %53.873 %63.058 %87إبالغات
43.8 %51.5224 %42.670 %44.455 %37.048 %51طلبات املساعدة

تصاريح نقل أموال 
عبر احلدود

0% 0.01% 0.91% 0.84% 2.96% 1.2

0.4 %0.72 %0.01 %0.90 %0.01 %0مختلف

1٠٠ %1٠٠511 %1٠٠136 %1٠٠129 %1٠٠1٠8 %138املجموع 

 عدد اإلبالغات 
عن العمليات املشبوهة املستلمة

عدد طلبات املساعدة الواردة 

٢٠٠

٢٥٠

١٠٠

١٥٠

٥٠

٠
الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األول

دد
الع

إبالغات
طلبات املساعدة

مختلف

تصاريح نقل
أموال عبر احلدود 

٤

الفصل األو

٨٧

٥١

صل الثا

٧٣

٥٥

١

صل الثا الفصنيالفصول

٥٨

٤٨

١
١

صل الرابع الفصالث

٦١

٧٠

٤
١

تفصيل المعالجات

مالحظة: ال تشمل األرقام أعاله 45 إفصاح تلقائي وارد.

إبالغ  279

طلب مساعدة  224

 2

 6 عدد تصاريح نقل أموال عبر احلدود

مختلف

224 ROAs



البيانات اإلحصائية ٧٠

النسبة من المجموع العامالعدد
39.7 %203مصارف

9.4 %48شركات حتويل األموال
1.0 %5شركات تأمني

3.3 %17شركات الصرافة
0.4 %2مؤسسات مالية

0.2 %1كتاب عدل
0.6 %3مدققني / محاسبني مجازين

54.6 %279مجموع اإلبالغات
1.2 %6الجمارك )نقل األموال عبر الحدود(

17.2 %88شرطة
3.1 %16وزارات
1.2 %6جمارك

3.5 %18جلنة الرقابة على املصارف )مساعدة إدارية(
25.٠ %128مجموع طلبات المساعدة المحلية

13.1 %67وحدات اإلخبار املالي
2.5 %13سلطات قضائية أجنبية

1.6 %8انتربول
1.0 %5األمم املتحدة مجلس األمن

0.4 %2هيئات رقابية أجنبية
0.2 %1وزارات أجنبية / سفارات

18.8 %96مجموع طلبات المساعدة الخارجية
٠.4 %2مختلف )مصدر محلي/خارجي(

1٠٠ %511المجموع العام

١٢

٣

وزارات أجنبية / سفارات
کتاب عدل
هيئات رقابية أجنبية
مختلف
مؤسسات مالية
مدققني / محاسبني مجازين
األمم املتحدة مجلس األمن
شرکات تأمني
انتربول
جمارك
سلطات قضائية أجنبية
وزارات
 شرکات الصرافة
جلنة الرقابة على املصارف
شرکات حتويل األموال
وحدات اإلخبار املالي
 شرطة
مصارف

العدد

٢
٢

٥
٨

١
١
٢

٥

١٣
١٦

١٧
١٨

٤٨
٦٧

٨٨
٢٠٣

تفصيل وفق
المصدر والنوع

مالحظة: ال تشمل األرقام أعاله 45 إفصاح تلقائي وارد.

64%

17% 18%

1%

٪١

٪١٩

اإلبالغات

طلبات املساعدة احمللية

طلبات املساعدة اخلارجية

مختلف

اجلمارك (نقل األموال عبر احلدود) 

٪٠٫٤

٪٢٥ ٪٥٤٫٦
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عدد طلبات 
النسبة من املجموع املساعدة

42.7 %41أوروبا
1.0 %1أرمينيا

1.0 %1بيالروسيا
3.1 %3بلجيكا
1.0 %1بلغاريا
2.1 %2قبرص
3.1 %3فرنسا
13.5 %13أملانيا

1.0 %1اليونان
1.0 %1أيسلندا

1.0 %1لوكسمبورغ
2.1 %2مالطا
2.1 %2هولندا
1.0 %1بولندا

3.1 %3رومانيا
1.0 %1إسبانيا

1.0 %1سويد
3.1 %3سويسرا

1.0 %1اململكة املتحدة
الشرق األوسط والخليج 

2٠.8 %2٠العربي

1.0 %1البحرين
6.3 %6العراق
1.0 %1األردن
2.1 %2الكويت

1.0 %1قطر
5.2 %5السعودية

3.1 %3سوريا
1.0 %1اإلمارات

عدد طلبات 
النسبة من املجموع املساعدة

7.3 %7افريقيا
1.0 %1الغابون
3.1 %3نيجيريا
3.1 %3تونس

6.3 %6اميريكا الشمالية
6.3 %6الواليات املتحدة

3.1 %3اميريكا الجنوبية
1.0 %1جزر الكاميان

1.0 %1جزر فيرجني البريطانية
1.0 %1البرازيل

1٠.4 %1٠آسيا
1.0 %1جورجيا

1.0 %1ايران
2.1 %2اليابان

1.0 %1كازاخستان
1.0 %1ماليزيا
3.1 %3روسيا
1.0 %1تايالند

4.2 %4استراليا
5.2 %5األمم المتحدة

1٠٠ %96المجموع

مصدر طلبات المساعدة
 الواردة من الخارج

اميريكا 
الشمالية

اميريكا 
الجنوبية

أوروبا
افريقيا

الشرق األوسط 
والخليج العربي

سيا آ

 استراليا

%3

%6

%43
%7

%21

%11

%4
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النسبة من المجموع عدد اإلبالغات

53.8 %150بيروت
20.8 %58جبل لبنان

6.8 %19لبنان الشمالي وعكار
5.7 %16لبنان اجلنوبي

5.4 %15كسروان/جبيل
4.3 %12البقاع
2.1 %6النبطية

1.1 %3بعلبك/الهرمل
1٠٠%279المجموع

٪٥٤
بيروت

٪١

٪٢١

٪٦
لبنان اجلنوبي

النبطية

کسروان/جبيل

جبل لبنان

٪٥

بعلبك/الهرمل
٪١

البقاع
٪٤

٪٧

لبنان الشمالي
 وعکار

٪٢

التوزيع الجغرافي
لإلبالغات

٠٥٠١٠٠١٥٠
العدد

٢٠٠

١٥٠

جبل لبنان

لبنان الشمالي وعکار

لبنان اجلنوبي

بعلبك/الهرمل

النبطية

البقاع

کسروان/جبيل

300

بيروت

٥٨

١٩

١٦

١٥

١٢

٦

٣

٢٥٠٣٠٠
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١٨٠

١٦٠

١٤٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

إحتيال 
فساد
تهريب

جرمية إلکترونية
إرهاب أو متويل إرهاب

جتارة مخدرات

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

تهرب ضريبي
إختالس أموال خاصة

تزوير 

٪٢ ٪٣

٪٢٣

44%

22%

13%

4%

5%

6%
2% 4%

٪٤

٪٩٪٢٩

٪٧

٪٨

٪٦

٪٩

جرمية إلکترونية

تزوير

إرهاب أو متويل إرهاب

إختالس أموال خاصة

جتارة مخدرات

فساد

إحتيال

تهرب ضريبي

تهريب

مختلف

التحليل اإلستراتيجي
2020 - 2016

بحسب اجلرائم األصلية املصّنفة
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٪٩

٪١٧

5%

60%

22%

4%

8% 1%

٪٤ ٪٣ ٪٠٫٤

٪٦٦٫٦

شيکات

مستندات ثبوتية

مختلف

حتاويل

أدوات اقتراض

أوراق نقدية

٨٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

مستندات ثبوتية  مختلفشيکات

حتاويل أدوات اقتراض أوراق نقدية

تفصيل جرائم التزوير
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15
years 15 15

٧٥

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

٢٠٢٠

٠

٣٠

٦٠

٩٠

١٢٠

١٥٠

١٨٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٠

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٢٠١٧٢٠١٨ ٢٠١٦

٢٠١٩

٢٠١٩٢٠٢٠

١٢٣

١٤٨

١١٩٩١

٥١٤

١٨٨

٧٨٥٩

٢٠٢٠

٤٧

٤٥

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

٢٠٢٠

٠

٣٠

٦٠

٩٠

١٢٠

١٥٠

١٨٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٠

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨

٢٠١٧٢٠١٨ ٢٠١٦

٢٠١٩

٢٠١٩٢٠٢٠

١٢٣

١٤٨

١١٩٩١

٥١٤

١٨٨

٧٨٥٩

٢٠٢٠

٤٧

٤٥

مالحظة:  إّن اإلفصاحات التلقائية في عام 2016 و2017 مرتبطة بصورة أساسية باجلهود الرامية إلى مكافحة متويل تنظيم داعش 
والتنظيمات اإلرهابية ذات الصلة. 

اجلرائم اإللكترونية 

اإلفصاحات التلقائية 
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القطاع املالي 
املؤسسات

امللزمة باإلبالغ

تغطية
الفصل األول

تغطية
الفصل الثاني

تغطية
الفصل الثالث

تغطية
الفصل الرابع

التغطية
السنوية

النوع
العدد 
اإلجمالي

عدد
النسبة من 
مجموع 

الفصل األول 
عدد

النسبة من 
مجموع 

الفصل الثاني 
عدد

النسبة من 
 مجموع

الفصل الثالث 
عدد

النسبة من 
 مجموع 

الفصل الرابع 
عدد

النسبة من
العدد اإلجمالي 

30 %4519 %145 %384 %225 %635املصارف

0 %00 %0. %00 %00 %420املؤسسات املالية

0 %00 %0. %00 %00 %500شركات التأمني

15 %044 %860 %6224 %528 %30112شركات الصرافة

 مؤسسات 
الوساطة املالية

180% 00% .0% 00% 00% 0

 شركات 
حتويل األموال

126% 260% .0% 06% 5512% 100

0 %00 %00 %0. %00 %200كونتوارات التسليف

1٠٠ %1٠٠11 %1٠٠28 %1٠٠13 %23املجموع

التدقيق الميداني للتثبت
من اإلمتثال باإلجراءات المطلوبة

10

20

30

40

50

الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األول
٠

٤٠

٨٠

10

20

١١١٦
٣٢٣١

٦٠

٢٠

املصارف

شرکات الصرافة

شرکات حتويل األموال

١٢

١٤

٢٢

٨

٣١

٥

٣

٢٠

٤

١٩

٦
٧

١٦

٩

١٠٠

ا ل االفصل الرابعالفصلألول ل الا5 الفصللثالثالفصللثاني

٥٥٥ ٤

١٢
٢٤

٨

املصارف

املؤسسات املالية

شرکات التأمني

شرکات الصرافة

مؤسسات الوساطة املالية

شرکات حتويل األموال

کونتوارات التسليف

٦

٦
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Q1
33%

Q2
18%

Q3
26%

Q4
23%

الفصل الثالث
٪٣٧

الفصل الثاني
٪١٧

الفصل األول
٪٣١

الفصل الرابع
٪١٥

توزيع أعمال التدقيق امليداني

مصارف

مت التدقيق لديها (عدد ١٩)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٤٤)

٪١٥

شرکات التأمني

مت التدقيق لديها (عدد ٤٤)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٠)لم يتم التدقيق لديها (عدد ٢٥٧)

مؤسسات 
الوساطة املالية

شرکات 
حتويل األموال

٪١٠٠٪٣٠

مؤسسات مالية

مت التدقيق لديها (عدد ١٢)

مت التدقيق لديها (عدد ٠)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٥٠)

مت التدقيق لديها (عدد ٠)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٢٠)لم يتم التدقيق لديها (عدد ١٨)

مت التدقيق لديها (عدد ٠)

شرکات الصرافة

٪٠٪٠٪٠

لم يتم التدقيق لديها (عدد ٤٢)
مت التدقيق لديها (عدد ٠)

٪٠

کونتوارات التسليف

اإلمتثال  من  للتثبت  املخاطر  على  املبنية  املقاربة  وفق  امليداني  التدقيق  شمل  املالي،  للقطاع  وبالنسبة   ،2020 العام  خالل 
باإلجراءات املطلوبة 19 مصرًفا، 44 شركة صرافة و12 شركة حتويل أموال.





15
years

القسم الثالث
قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال 

وتمويل اإلرهاب
٨١ القانون رقم ٤٤   .١

٨٥ القانون رقم ٣٢   .٢

٨٥ القانون رقم ٤٢    .٣

٨٧ القانون رقم ٥٣   .٤

٨٧ القانون رقم ٥٥   .٥

٨٩ القانون رقم ٧٧   .٦

٨٩ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 8٣    .٧

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١   .٨ 
٩٨ موجه لهيئات االستثمار اجلماعي    

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١   .٩ 
٩٩ موجه ملؤسسات الوساطة املالية    

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٢   .١٠ 
٩٩ موجه للمؤسسات املالية    

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٢   .١١ 
٩٩ موجه لـ »كونتوارات التسليف«    

 ١٢.  تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٣ 
١٠٠ )القسم اخلامس( 

١٠١ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٦٣   .١٣

١٠١ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٦9    .١٤

١٠٢ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 8١    .١٥

١٠٣ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 89    .١٦

١٠٤ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١١١   .١٧

١٠٥ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٢٦    .١٨

١٠٥ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣٦    .١٩

١٠٦ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣٧    .٢٠

١٠٧ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣8    .٢١

١٠٧ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣9    .٢٢

١١٠ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٤٤    .٢٣

١١٢ تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٤٧    .٢٤

 ٢٥.  هيئة األسواق املالية 
١١٢ مجموعة رقم ٢٠٠٠ وسلسلة رقم ٣٠٠٠ 

١١٢ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١    .٢٦

١١٢ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢    .٢٧

 ٢٨.  إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٤ 
١١٣ املعدل باإلعالم رقم ١٣  

 ٢٩.  إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٥ 
١١٣ املعدل باإلعالم رقم ١٢ 

١١٥ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٧    .٣٠

١١٦ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 8    .٣١

١١٦ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 9    .٣٢

١١٧ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٠    .٣٣

١١٧ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١١    .٣٤

١١٨ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٤    .٣٥

١١٨ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٥   .٣٦

١١٩ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٦   .٣٧

١١٩ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١8   .٣٨

١٢٠ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١9   .٣٩

١٢٠ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٠   .٤٠

١٢١ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢١   .٤١

١٢٣ إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٢   .٤٢

١٢٣ ٤٣.  إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٣  

١٢٥ ٤٤.  إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٤  

١٢٦ ٤٥.  إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٥  



extortion

قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم ٤٤ – اجلرائم األصلية
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15
years

 قانون رقم ٤٤
مكافحة تبييض األموال ومتويل االرهاب

صدق مشروع القانون الوارد باملرسوم رقم 8٢٠٠ تاريخ ٢٤ 
 ،٢٠٠١/٤/٢٠ تاريخ   ٣١8 رقم  القانون  )تعديل   ٢٠١٢ أيار 
مكافحة تبييض األموال( كما عدلته اللجنة الفرعية املنبثقة عن 

اللجان النيابية املشتركة ومجلس النواب.

املادة األولى
القانون، األصول  يُقصد باألموال غير املشروعة، مبفهوم هذا 
املادية أو غير املادية، املنقولة أو غير املنقولة مبا فيها الوثائق 
أو املستندات القانونية التي تثبت حق ملكية تلك األصول أو أية 
حصة فيها، الناجتة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب معاقًبا عليها 
أو من االشتراك في أي من اجلرائم اآلتية، سواء حصلت هذه 

اجلرائم في لبنان أو خارجه:
باملخدرات  املشروع  غير  االجتــار  او  تصنيع  أو  زراعــة   .١

واملؤثرات العقلية وفًقا للقوانني اللبنانية.
املشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصد ارتكاب اجلنايات   .٢

واجلنح.
اإلرهاب وفًقا ألحكام القوانني اللبنانية.  .٣

متويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية واألعمال املرتبطة بها   .٤
)السفر - التنظيم - التدريب - التجنيد...( أو متويل األفراد 

أو املنظمات االرهابية وفًقا ألحكام القوانني اللبنانية.
االجتار غير املشروع باألسلحة.  .٥

اخلطف بقوة السالح أو بأي وسيلة أخرى.  .٦
استغالل املعلومات املميزة وإفشاء األسرار وعرقلة حرية   .٧

البيوع باملزايدة واملضاربات غير املشروعة.
احلض على الفجور والتعرض لألخالق واآلداب العامة عن   .8

طريق عصابات منظمة.
واالختالس  النفوذ  وصرف  الرشوة  ذلك  في  مبا  الفساد   .9
الوظيفة وإساءة استعمال السلطة واإلثراء غير  واستثمار 

املشروع.
السرقة وإساءة االئتمان واالختالس.  .١٠

االحتيال مبا فيها جرائم االفالس االحتيالي.  .١١
فيها  مبا  واخلاصة  العامة  واألسناد  املستندات  تزوير   .١٢
العملة  وتزييف  أنواعها  على  االئتمان  وبطاقات  الشيكات 

والطوابع وأوراق التمغة.
التهريب وفًقا ألحكام قانون اجلمارك.  .١٣
تقليد السلع والغش في االجتار بها.  .١٤

القرصنة الواقعة على املالحة اجلوية والبحرية.  .١٥
االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين.  .١٦

االستغالل اجلنسي مبا في ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال.  .١٧

جرائم البيئة.  .١8
االبتزاز.  .١9

القتل.  .٢٠
التهرب الضريبي وفًقا للقوانني اللبنانية.  .٢١

املادة الثانية
يعتبر تبييض أموال كل فعل ُيقصد منه:

إعطاء  أو  املشروعة  غير  لألموال  احلقيقي  املصدر  إخفاء   .١
تبرير كاذب لهذا املصدر، بأي وسيلة كانت، مع العلم بأن 

األموال موضوع الفعل غير مشروعة. 
حتويل األموال أو نقلها، أو استبدالها أو توظيفها لشراء   .٢
أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية بغرض 
إخفاء أو متويه مصدرها غير املشروع أو بقصد مساعدة 
أي شخص متورط في ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص 
عنها في املادة االولى على اإلفالت من املالحقة مع العلم 

بأن األموال موضوع الفعل غير مشروعة.
إن جرمية تبييض األموال هي جرمية مستقلة وال تستلزم اإلدانة 
يحول  ال  األصلي  باجلرم  الفاعل  إدانة  أن  كما  أصلي،  بجرم 
اختالف  وجود  حال  في  األموال  تبييض  بجرم  مالحقته  دون 

بالعناصر اجلرمية.

املادة الثالثة
يعاقب كل من أقدم أو حاول االقدام أو حرض أو سهل أو تدخل 

أو اشترك:
في عمليات تبييض أموال باحلبس من ثالث إلى سبع سنوات   .١

وبغرامة ال تزيد عن مثلي املبلغ موضوع عملية التبييض.
في عمليات متويل االرهاب أو األعمال املرتبطة بها بالعقوبات   .٢
املنصوص عليها في املادة ٣١٦ مكرر واملواد ٢١٢ لغاية 

٢٢٢ ضمًنا من قانون العقوبات.

املادة الرابعة
التمويلي  االيجار  وشركات  املالية  واملؤسسات  املصارف  على 
االئتمان  أو  االيفاء  بطاقات  وتروج  تصدر  التي  واملؤسسات 
واملؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية إلكترونًيا ومؤسسات 
وهيئات  املالية  الوساطة  تتعاطى  التي  والشركات  الصرافة 
االستثمار اجلماعي وأية مؤسسات تخضع لترخيص أو لرقابة 
وبالنصوص  أدناه  املعددة  باملوجبات  التقيد  لبنان  مصرف 
التنظيمية التي تصدر عن مصرف لبنان لغايات تطبيق أحكام 

هذا القانون:
الدائمني  العمالء  على  الواجبة  العناية  إجراء  ات  تطبيق   .١
)سواء كانوا أشخاًصا طبيعيني أو معنويني أو بنية قانونية 
خاصة( جلهة التحقق من هويتهم باالستناد إلى وثائق أو 

معلومات أو بيانات موثوقة.
تطبيق إجراء  ات العناية الواجبة على العمالء العابرين جلهة   .٢
التحقق من هويتهم إذا كانت العملية أو سلسلة العمليات 
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املنفذة تفوق قيمتها املبلغ الذي يحدده مصرف لبنان.
واتخاذ اخلطوات  االقتصادي  احلق  هوية صاحب  حتديد   .٣
الالزمة للتحقق منها باالستناد إلى وثائق أو معلومات أو 

بيانات موثوقة.
كافة  بالعمليات  املتعلقة  املستندات  عن  بصور  االحتفاظ   .٤
املتعلقة  الوثائق  عن  بصور  أو  بالبيانات  أو  وباملعلومات 
بهوية املتعاملني ملدة خمس سنوات على األقل بعد إجناز 

العمليات أو انتهاء عالقة التعامل، أيهما أطول.
القيام باملراقبة املستمرة ومراجعة عالقات التعامل.  .٥

تطبيق االجراء ات املنصوص عليها في البنود من ١ الى ٥   .٦
أعاله على العمالء الدائمني والعابرين عند نشوء شك حول 
صحة أو مالء  مة املعلومات املصّرح عنها واملتعلقة بالتعرف 
عليهم، أو عند نشوء شك بتبييض أموال أو متويل إرهاب، 
وذلك مبعزل عن أي سقوف أو استثناءات حتد من تطبيق 

هذه االجراء ات.
عمليات  وجود  احتمال  على  تدل  التي  باملؤشرات  األخذ   .٧
تبييض لألموال أو متويل إرهاب ومبادىء احليطة واحلذر 

لكشف العمليات املشبوهة.

املادة اخلامسة
على املؤسسات غير اخلاضعة لقانون سرية املصارف الصادر 
القمار،  ونوادي  التأمني،  شركات  سيما   ١9٥٦/9/٣ بتاريخ 
املرتفعة  القيمة  ذات  السلع  وجتار  العقارات،  ووسطاء  وجتار 
مسك  قدمية(،  آثار  فنية،  حتف  ذهب،  كرمية،  أحجار  )حلى، 
سجالت بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ حتدده هيئة التحقيق 
من هذا  السادسة  املادة  املنشأة مبوجب  )»الهيئة«(،  اخلاصة 
القانون، ويتوجب عليهم التقيد باملوجبات املنصوص عليها في 
املادة الرابعة وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر 

عن »الهيئة« لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
على احملاسبني املجازين وكتاب العدل تطبيق هذه املوجبات عند 

إعدادهم أو تنفيذهم لصالح عمالئهم أي من اخلدمات التالية:
بيع وشراء العقارات.  •

إدارة أموال العمالء املنقولة وغير املنقولة سيما عمليات   •
تكوين األموال وعمليات االستثمار املشترك.

إدارة احلسابات املصرفية وحسابات األوراق املالية.  •
تنظيم املساهمات اخلاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها.  •
قانونية  بنية  أية  أو  معنويني  أشخاص  إدارة  أو  إنشاء   •
خاصة، وبيع وشراء مؤسسات فردية أو شركات جتارية.

أما احملامون فتسري عليهم، عند قيامهم باخلدمات املبينة   
أصول  أن حتدد  على  أعاله،  املبينة  املوجبات  نفس  آنًفا، 
تطبيق هذه املوجبات مبوجب آلية تضعها نقابتا احملامني 
في بيروت وطرابلس تأخذ بعني االعتبار خصوصية مهنة 

احملاماة وأنظمتها.

املادة السادسة
قضائي،  طابع  ذات  مستقلة،  هيئة  لبنان  مصرف  لدى  تنشأ 
املعنوية، غير خاضعة في ممارسة أعمالها  بالشخصية  تتمتع 
لسلطة املصرف وتسمى فيما يلي »هيئة التحقيق اخلاصة« أو 

»الهيئة«.
تتألف »هيئة التحقيق اخلاصة« من:  .١

حاكم مصرف لبنان، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه   •
رئيًسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من بني نوابه
حال  وفي  العليا،  املصرفية  الهيئة  في  املعني  القاضي   •
تعذر حضوره، قاٍض رديف يعينه مجلس القضاء األعلى 
ا عضًو   . . . . . . . . ملدة تعادل مدة تعيني القاضي األصيل

رئيس جلنة الرقابة على املصارف، وفي حال تعذر حضوره،   •
ا عضًو   . . . . . . . من ينتدبه من بني أعضاء اللجنة املذكورة
عضو أصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء بناًء   •
فيهما  تتوفر  أن  على  لبنان،  مصرف  حاكم  إنهاء  على 
أو  املالي  القانون  تقل عن ١٥ سنة في مجال  خبرة ال 
ا .  عضًو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املصرفي

مهمة »هيئة التحقيق اخلاصة«:  .٢
التحقيقات  وإجراء  املساعدة  وطلبات  االبالغات  تلقي   •
تبييض  جرائم  تشكل  بأنها  يشتبه  التي  العمليات  في 
أموال أو جرائم متويل إرهاب وتقرير مدى جدية األدلة 
أو إحداها واتخاذ  ارتكاب هذه اجلرائم  والقرائن على 
القرار املناسب بشأنها سيما التجميد االحترازي املؤقت 
للحسابات و/أو للعمليات املشتبه بها وذلك ملدة أقصاها 
سنة قابلة للتمديد لستة اشهر اضافية وملرة واحدة في 
وملدة  اخلارج  من  الواردة  املساعدة  طلبات  خص  ما 
أقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد لثالثة اشهر اضافية 
وملرة واحدة بالنسبة لالبالغات وطلبات املساعدة الواردة 

من الداخل.
التحقق من قيام املعنيني املشار إليهم في املادتني الرابعة   •
هذا  في  عليها  املنصوص  باملوجبات  بالتقيد  واخلامسة 
اليه  باالستناد  الصادرة  التنظيمية  والنصوص  القانون 
العدل  وكتاب  املجازين  واحملاسبني  احملامني  باستثناء 
السابعة  املادة  من  الثانية  الفقرة  أحكام  مراعاة  ومع 

عشرة من هذا القانون.
جمع وحفظ املعلومات الواردة من املعنيني املشار اليهم   •
من  الواردة  واملعلومات  واخلامسة  الرابعة  املادتني  في 
معلومات  وأية  االجنبية  أو  اللبنانية  الرسمية  السلطات 
املرجع  بصفتها  نظيراتها  مع  وتبادلها  مجمعة  أخرى 

الصالح واملركز الرسمي للقيام بذلك.
أحكام  بتطبيق  املتعلقة  التنظيمية  النصوص  إصدار   •
املادة اخلامسة  في  إليهم  املشار  للمعنيني  القانون  هذا 

وإصدار توصيات للجهات املعنية كافة.
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ُيحصر »بالهيئة«، بعد إجراء التدقيق والتحليل الالزمني،   .٣
حق تقرير:

التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات املعنية و/أو   •
رفع السرية املصرفية لصالح املراجع القضائية املختصة 
عن  رئيسها  بشخص  العليا  املصرفية  الهيئة  ولصالح 
احلسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض 

أموال أو بتمويل إرهاب.
)Traceable( إبقاء احلسابات املشتبه بها قيد املتابعة  •

لـ »الهيئة« الرجوع، بشكل جزئي أو كلي، عن أي قرار تتخذه   
وذلك في حال توفرت لديها معطيات جديدة بهذا اخلصوص.

لـ »الهيئة« احلق:  .٤
بوضع إشارة على القيود والسجالت، العائدة ألموال  أ( 
هي  األموال  هذه  بأن  تفيد  منقولة،  غير  أو  منقولة 
موضوع حتقيق من قبل »الهيئة« وتبقى هذه االشارة 
قرار  صدور  أو  الشبهات  أسباب  زوال  حلني  قائمة 

نهائي بشأنها،

أن تطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ إجراء  ات  ب( 
احترازية في ما يتعلق باالموال املنقولة وغير املنقولة 
التي ال يوجد بشأنها أية قيود أو سجالت بهدف تقييد 
التصرف بها وذلك حلني صدور قرار قضائي نهائي 

بشأنها، 
بتبييض  تتعلق  األموال  هذه  بأن  االشتباه  حال  في  وذلك   
أموال أو متويل إرهاب، و/أو طيلة فترة التجميد االحترازي 
هو  كما  بها  املشتبه  للعمليات  و/أو  للحسابات  املؤقت 
منصوص عليه في البند )٢( من هذه املادة و/أو طيلة فترة 
هو  كما  العمليات  و/أو  احلسابات  لهذه  النهائي  التجميد 

منصوص عليه في البند )٣( من املادة نفسها.

املعنية  واجلهات  االشخاص  من  تطلب  أن  لـ »الهيئة«   .٥
الرسمية واخلاصة اتخاذ االجراء ات الالزمة ملنع التصرف 
بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة لألسماء املدرجة أو التي 
تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية 
االرهاب  تعممها مبوضوع  أخرى  لوائح  أية  أو  املختصة 

ومتويل االرهاب واالعمال املرتبطة بهم.
أن  واخلاصة  الرسمية  املعنية  واجلهات  االشخاص  على   

تستجيب دون أي تأخير لهذا الطلب.
جتتمع »الهيئة«، بدعوة من رئيسها، مرتني في الشهر على   .٦
األقل وكلما دعت احلاجة وال تكون اجتماعاتها قانونية إال 

بحضور ثالثة أعضاء على األقل.
تتخذ »الهيئة« قراراتها بأكثرية أصوات األعضاء احلاضرين   .٧

وإذا تعادلت األصوات يكون صوت الرئيس مرجًحا.
متفرًغا  يكون  أن  على  لها،  عاًما  أميًنا  »الهيئة«  تعني   .8
مباشرة  ويشرف  قراراتها  وينفذ  بها  تكلفه  التي  لألعمال 

على املستخدمني لديها واملتعاقدين معها وعلى االشخاص 
منهم  أي  يعتد جتاه  أن  دون  معينة،  ملهمة  تنتدبهم  الذين 
املتعلق   ١9٥٦/9/٣ بتاريخ  الصادر  القانون  بأحكام 

بسرية املصارف.
يخضع أعضاء »الهيئة« والعاملون لديها واملتعاقدون معها   .9

واملنتدبون من قبلها ملوجب احلفاظ على السرية.
للمستخدمني  ونظاًما  عملها،  لسير  نظاًما  »الهيئة«  تضع   .١٠

لديها واملتعاقدين معها اخلاضعني للقانون اخلاص.
يتحمل مصرف لبنان نفقات »الهيئة« واألجهزة التابعة لها   .١١
مبوافقة  أن حتظى  على  تضعها  التي  املوازنة  من ضمن 

املجلس املركزي ملصرف لبنان.

املادة السابعة
من  واخلامسة  الرابعة  املادتني  في  إليهم  املشار  املعنيني  على 
هذا القانون، مبن فيهم احملاسبني املجازين وكتاب العدل، عند 
إعدادهم أو تنفيذهم معامالت لصالح عمالئهم تتعلق باألنشطة 
عن  فوًرا  »الهيئة«  رئيس  إبالغ  اخلامسة،  املادة  في  املعددة 
تفاصيل العمليات املنفذة أو التي جرت محاولة تنفيذها والتي 

يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.
أما احملامون فتسري عليهم املوجبات املبينة في الفقرة السابقة 
وفًقا آللية تضعها نقابتا احملامني في بيروت وطرابلس وتأخذ 

بعني االعتبار خصوصية مهنة احملاماة وأنظمتها.
على املراقبني العاملني لدى جلنة الرقابة على املصارف إبالغ 
رئيس »الهيئة« بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون 
تتعلق  بأنها  يشتبهون  والتي  مبهامهم  قيامهم  مبناسبة  عليها 

بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.
هذا  من  الرابعة  باملادة  املعنيني  لدى  املراقبة  مفوضي  على 
القانون إبالغ رئيس »الهيئة« فوًرا عن تفاصيل العمليات التي 
بأنها  يشتبهون  والتي  بعملهم  قيامهم  مبناسبة  عليها  يطلعون 

تخفي تبييض أموال أو متويل إرهاب.

املادة الثامنة
املشار  املعنيني  من  املعلومات  تلقيها  بعد  »الهيئة«  جتتمع   .١
إليهم في املادة السابعة أعاله أو بعد تلقيها املعلومات من 

السلطات الرسمية اللبنانية أو األجنبية.
بعد تقييم وحتليل املعلومات املتوفرة عن احلالة املعروضة،   .٢
التحقيق  بإجراء  أو  العلم  بأخذ  إما  قراًرا  »الهيئة«  تتخذ 
الالزم بشأنها سيما من خالل التدقيق في احلسابات أو 
العمليات أو التحقق من االموال املشتبه بها. تقوم »الهيئة« 
بتحقيقاتها بواسطة من تنتدبه من أعضائها أو املسؤولني 
املعنيني لديها أو بواسطة أمينها العام أو من تعينه من بني 
مفوضي املراقبة ويقوم كل من هؤالء مبهامه شرط التقيد 
الصادر  القانون  بأحكام  جتاهه  يعّتد  أن  ودون  بالسرية 

بتاريخ ١9٥٦/9/٣ املتعلق بسرية املصارف. 
»الهيئة«  تتخذ  والتحليل،  التدقيق  أعمال  استكمال  وبعد   .٣
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قراراتها وفًقا ألحكام البنود ٢ و٣ و٤ من املادة السادسة 
من هذا القانون.

املعنية احلسابات  عن  املصرفية  السرية  رفع  تقرير  عند   .٤ 
و/أو جتميدها بصورة نهائية و/أو تقرير طلب االستمرار 
مبنع التصرف باألموال، ترسل »الهيئة« نسخة طبق األصل 
عن قرارها إلى كل من النائب العام التمييزي وإلى الهيئة 
العالقة  صاحب  وإلى  رئيسها  بشخص  العليا  املصرفية 
وإلى اجلهات املعنية بهذا القرار، محلية أو خارجية، وذلك 
املعلومات  وردت  الذي  املرجع  بواسطة  وإما  مباشرًة  إما 

عن طريقه.
في حال قرر النائب العام لدى محكمة التمييز حفظ األوراق   .٥
بقضايا تبييض األموال وعدم السير بالدعوى العامة تعتبر 
احلسابات املجمدة وسائر األموال محررة ويجري إبالغ قرار 
احلفظ إلى »هيئة التحقيق اخلاصة«، وال يجوز لـ »الهيئة« أن 
تبقي على رفع السرية املصرفية والتجميد ومنع التصرف 
املعنية  واجلهات  املصارف  فوًرا  تبلغ  أن  وعليها  باألموال 
األخرى بذلك. إذا تبني لها قبل تنفيذها القرار وجود أدلة 
أو قرائن جديدة من شأنها أن تبرر اإلبقاء على التجميد 
فعلى  املصرفية  السرية  ورفع  باألموال  التصرف  ومنع 
»الهيئة« أن ترسل تقريًرا معلاًل مرفًقا باملستندات املتضمنة 
هذه األدلة أو القرائن إلى النائب العام لدى محكمة التمييز 
 الذي له أن يقرر عند االقتضاء التوسع بالتحقيق على ضوء 

هذه املعطيات.
قاضي  عن  احملاكمة  مبنع  مبرم  قرار  صدور  حال  وفي   .٦
التحقيق أو عن الهيئة االتهامية كما في حال صدور حكم 
أو قرار مبرم بإبطال التعقبات أو بالبراءة بحق أصحاب 
احلسابات املجمدة واالموال املمنوع التصرف بها تصبح 
احلسابات واالموال محررة ويجري إبالغ نسخة عن احلكم 
بواسطة  التحقيق اخلاصة«  »هيئة  الى  الصادر  القرار  أو 
تبلغ  أن  »الهيئة«  وعلى  التمييز  محكمة  لدى  العام  النائب 
االخرى  املعنية  واجلهات  املصارف  الى  القرار  أو  احلكم 
بذلك، وال يعود لـ »الهيئة« أن ترفع السرية املصرفية مجدًدا 
احلسابات  بشأن  التصرف  ومنع  التجميد  تعيد  أن  أو 
واالموال املشمولة بقرار منع احملاكمة إال عن طريق اتباع 
قانون أصول  املادة ١٢٧ من  في  عليها  املنصوص  اآللية 

احملاكمات اجلزائية.

املادة التاسعة
السلطات  مباشرًة  يخابر  أن  ينتدبه  ملن  أو  »الهيئة«  لرئيس 
اللبنانية أو األجنبية كافة )القضائية، اإلدارية، املالية واألمنية( 
بغية طلب معلومات أو االطالع على تفاصيل التحقيقات التي 
بتحقيقات  املتصلة  أو  املرتبطة  األمور  حول  أجرتها  قد  تكون 
جتريها »الهيئة«. وعلى السلطات اللبنانية املعنية أن تستجيب 
بأي  »الهيئة«  جتاه  االعتداد  دون  فوًرا  املعلومات   لطلب 

موجب سرية.

املادة العاشرة
لرئيس »الهيئة« أو ملن ينتدبه الطلب مباشرًة من املعنيني املشار 
إليهم في املادتني الرابعة واخلامسة تزويد »الهيئة« باملستندات 
أن  هؤالء  وعلى  مبهامها  للقيام  كافة  الضرورية  واملعلومات 

يستجيبوا لهذا الطلب ضمن مهلة معقولة.

املادة احلادية عشرة
يحظر على امللزمني مبوجب اإلبالغ وعلى أعضاء مجلس إدارتهم 
ومسؤوليهم وموظفيهم اإلفادة أو اإليحاء ألي كان عن تقدمي أو 
أو معلومات ذات صلة  إبالغ عن عملية مشبوهة  بتقدمي  النية 
لـ »هيئة التحقيق اخلاصة«، أو عن قيام »الهيئة« باالستعالم عن 

العمالء أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم.

املادة الثانية عشرة
أو  لديها  والعاملني  وأعضائها  »الهيئة«  رئيس  من  كل  يتمتع 
املنتدبني من قبلها باحلصانة ضمن نطاق عملهم بحيث ال يجوز 
االدعاء عليهم أو على أحدهم أو مالحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو 
جزائية تتعلقان بقيام أي منهم مبهامه ومنها اجلرائم املنصوص 
عليها في القانون الصادر بتاريخ ١9٥٦/9/٣ واملتعلق بسرية 

املصارف إال بحال إفشاء السرية املصرفية.
كما يتمتع املعنيون املشار إليهم في املادتني الرابعة واخلامسة 
على  الرقابة  جلنة  لدى  العاملون  واملراقبون  لديهم  والعاملون 
يقومون  عندما  عينها  باحلصانة  املراقبة  ومفوضو  املصارف 
أو  القانون  هذا  مبوجب  عاتقهم  على  امللقاة  املوجبات  بتنفيذ 
مبوجب قرارات »الهيئة« وخاصًة عند قيامهم بحسن نية بإبالغ 
تتعلق  بأنها  يشتبهون  التي  العمليات  تفاصيل  عن  »الهيئة« 

بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.

املادة الثالثة عشرة
إلى سنة وبغرامة حّدها األقصى  يعاقب باحلبس من شهرين 
مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف 
واحلادية  والعاشرة  والسابعة  واخلامسة  الرابعة  املواد  أحكام 

عشرة من هذا القانون.
أحكام  تخالف  التي  اجلهات  إلى  تنبيًها  توجه  أن  لـ »الهيئة« 
النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا القانون، وأن 
تطلب تقارير منتظمة منها عن التدابير التي تتخذها تصحيًحا 
ألوضاعها، كما ميكنها إحالة هذه اجلهات إلى الهيئة املصرفية 
ومراسلة سلطات  الرابعة  املادة  في  املعنيني  فيما خص  العليا 
الوصاية أو اإلشراف بشأن املخالفني املعنيني في املادة اخلامسة.

إليها  احملالني  على  مالية  غرامة  فرض  العليا  املصرفية  للهيئة 
لعدم تقيدهم بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا 
القانون على أن ال تزيد عن مايتي ضعف احلد االدنى الرسمي 

لألجور، وتستوفى هذه الغرامات لصالح مصرف لبنان.
املنصوص  االدارية  العقوبات  تطبيق  دون  تقدم  ما  يحول  وال 
عليها في املادة ٢٠8 من قانون النقد والتسليف بالنسبة للمعنيني 
املشار إليهم في املادة الرابعة، كما ال يحول دون تطبيق العقوبات 
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املنصوص عليها في سائر القوانني أو األنظمة بالنسبة للمعنيني 
املشار إليهم في املادة اخلامسة.

املادة الرابعة عشرة
تصادر ملصلحة الدولة األموال املنقولة وغير املنقولة التي يثبت 
مبوجب حكم نهائي أنها متعلقة بجرمية تبييض أموال أو متويل 
قضائًيا،  أصحابها،  يثبت  لم  ما  بنتيجتها  محّصلة  أو  إرهاب 

حقوقهم الشرعية بشأنها.
أخرى  دول  مع  مصادرتها  جرت  التي  األموال  اقتسام  ميكن 
عندما تكون املصادرة ناجتة بصورة مباشرة عن حتقيقات أو 
تعاون منّسق جرى بني السلطات اللبنانية املعنية وبني اجلهة أو 

اجلهات األجنبية املعنية.

املادة اخلامسة عشرة
من   ٢-٣-٤ الفقرات  في  عليها  املنصوص  التحفظات  تلغى 
املادة االولى من القانون رقم ٤٢٦ تاريخ ١99٥/٥/١٥ املتعلق 
غير  االجتار  ملكافحة  املتحدة  االمم  اتفاقية  بإبرام  باالجازة 
املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة ١988، كما تلغى 
املادة ١٣٢ من القانون رقم ٦٧٣ تاريخ ١998/٣/١٦ املتعلق 

باملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف.

املادة السادسة عشرة
أو  املخالفة  االحكام  بجميع  القانون،  هذا  نفاذ  فور  يعتد،  ال 
قانون  في  الواردة  تلك  وال سيما  مع مضمونه  تأتلف  ال  التي 
القانون  وفي   ١9٥٦/9/٣ بتاريخ  الصادر  املصارف  سرية 
واملؤثرات  باملخدرات  املتعلق   ١998/٣/١٦ تاريخ  رقم ٦٧٣ 

العقلية والسالئف.

املادة السابعة عشرة: )أحكام ختامية(
وسائر  املالية  واملؤسسات  املصارف  مراقبة  مفوضي  على 
الرابعة من  املادة  عليها في  املنصوص  واملؤسسات  الشركات 
هذا القانون التحقق من تقيد هذه الشركات واملؤسسات كافة 
بأحكام هذا القانون وبالنصوص التنظيمية الصادرة باالستناد 

إليه وإبالغ رئيس »الهيئة« عن أية مخالفة بهذا الشأن.
بيروت  في  احملامني  نقابتي  من  وبكل  العدل  ــوزارة  ب تناط 
تقيد  من  التحقق  مهمة  املجازين  احملاسبني  ونقابة  وطرابلس 
العدل واحملامني واحملاسبني املجازين، كل فيما خصه،  كتاب 
النصوص  وفي  القانون  هذا  في  عليها  املنصوص  باإلجراء  ات 

التنظيمية الصادرة باالستناد إليه.

املادة الثامنة عشرة
يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٥
 صدر عن مجلس الوزراء
 رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء: متام سالم

 قانون رقم ٣٢
 توسيع صالحية »هيئة التحقيق اخلاصة«

لتشمل الفساد

مادة وحيدة
القانون  مبوجب  املنشأة  اخلاصة«  التحقيق  بـ »هيئة  يحصر 
تبييض  مبكافحة  املتعلق   ٢٠٠١/٤/٢٠ تاريخ   ٣١8 رقم 
األموال صالحية جتميد ورفع السرية املصرفية عن احلسابات 
اإلجراء  املرعية  والقوانني  لإلتفاقات  تطبيًقا  وذلك  املصرفية 
املتعلقة مبكافحة الفساد السيما إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
املنصوص  األصول  اخلصوص  بهذا  تعتمد  أن  على  الفساد 

عليها في القانون رقم ٣١8 املذكور أعاله.
يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسيمة.

 بعبدا، في ١٦ تشرين األول ٢٠٠8
 اإلمضاء: ميشال سليمان
 صدر عن رئيس اجلمهورية

 رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء: فؤاد السنيورة

 قانون رقم ٤٢
التصريح عن نقل األموال عبر احلدود 

املادة األولى
التالية  بالعبارات  يقصد  القانون،  هذا  أحكام  تطبيق  لغايات 

ما يلي:
األموال القابلة للتداول:  .١

بالعملة  التداول،  قيد  املعدنية  والقطع  النقدية  األوراق   •
اللبنانية أو بأية عملة أخرى.

األسناد التجارية واألوراق املالية ووسائل الدفع وغيرها   •
من القيم املنقولة القابلة للتداول على مختلف أنواعها إذا 
لم تكن منشأة أو مظهرة لصالح أو ألمر شخص مسمى 

ين
وان

ق
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)سندات السحب، سندات ألمر، الشيكات، أوامر الدفع، 
املدفوعة  القيمة  ذات  الدفع  بطاقات  للحامل،  األسهم 

سلًفا...(.
ميلك  من  كل  عن  تفصيلية  معلومات  إعطاء  التصريح:   .٢
بنقلها  يقوم  ومن  نقلها  اجلاري  للتداول  القابلة  األمــوال 
ومن سيستلمها وعن قيمة هذه األموال ونوعها ومصدرها 
ووجهة استعمالها، إضافة إلى معلومات عن طريقة النقل 

ووسيلة النقل.
ميلك  من  كل  عن  تفصيلية  معلومات  إعطاء  اإلفصاح:   .٣
بنقلها  يقوم  ومن  نقلها  اجلاري  للتداول  القابلة  األمــوال 
ومن سيستلمها وعن قيمة هذه األموال ونوعها ومصدرها 
ووجهة استعمالها، باإلضافة إلى معلومات عن طريقة النقل 

ووسيلة النقل وذلك بناًء لطلب السلطات اجلمركية.
تصريح كاذب/إفصاح كاذب: إعطاء معلومات خاطئة أو   .٤
منقوصة عن قيمة »األموال« املنقولة عبر احلدود أو عن أية 
معلومات أخرى مطلوب التصريح/اإلفصاح عنها من قبل 
السلطات أو االمتناع عن التصريح/اإلفصاح وفًقا ملا هو 

مفروض/مطلوب.

املادة الثانية
للتداول  قابلة  ألموال  مادي  بنقل  قيامه  عند  كل شخص  على 
حملها شخصًيا  طريق  عن  خروًجا،  أو  دخــواًل  احلــدود،  عبر 
أو بواسطة حقيبة أو بأية وسيلة أخرى أو عن طريق شحنها 
طريق  عن  أو  أخرى  وسيلة شحن  بأية  أو  مستوعب  بواسطة 
عندما  اجلمركية  للسلطات  عنها  التصريح  بالبريد،  إرسالها 
يوازيه  ما  أو  أميركي  دوالر   /١٥،٠٠٠/ مبلغ  قيمتها  تفوق 
بالعمالت األخرى وذلك عبر تعبئة استمارة تتضمن املعلومات 

الكاملة واملطلوبة عن هذه األموال.
النقل  حاالت  في  ميكن  السابقة،  الفقرة  في  ورد  ملا  استثناًء 
املادي ألموال قابلة للتداول إلى خارج احلدود اللبنانية االكتفاء 
باإلفصاح عنها للسلطات اجلمركية عوًضا عن التصريح عندما 
يوازيه  ما  أو  أميركي  دوالر   /١٥،٠٠٠/ مبلغ  قيمتها  تفوق 
في  املذكورة  التطبيقية،  لألصول  وفًقا  وذلك  األخرى  بالعمالت 

املادة السادسة أدناه، التي ستصدر استناًدا لهذا القانون.

املادة الثالثة
للسلطات اجلمركية صالحية تفتيش االشخاص ومعاينة أمتعتهم 
ووسائل النقل املشار اليها في املادة الثانية اعاله، للتحقق من 

صحة املعلومات املصرح او املفصح عنها.
عند التحقق أو الشك في حصول تصريح أو إفصاح كاذب أو في 
حالة االمتناع عن التصريح أو االفصاح أو في حالة االشتباه 
بحسب  مشروعة  غير  أموال  هي  نقلها  اجلاري  االمــوال  بأن 
املعّدل،   ٢٠٠١/٣١8 الرقم  القانون  من  االولى  املادة  مفهوم 
للسلطات اجلمركية صالحية طلب معلومات إضافية عن األموال 
محضر  وتنظيم  االمــوال  حجز  صالحية  ولها  نقلها،  اجلاري 
لها، خالل  يعود  التي  التمييزية  العامة  النيابة  بعد اعالم  بذلك 

مهلة أقصاها يومان، اتخاذ القرار املناسب في ضوء املعطيات 
املتوفرة لديها جلهة االستمرار بحجز االموال أو حتريرها وإعالم 
٣١8 الرقم  القانون  املنشأة مبوجب  اخلاصة«  التحقيق   »هيئة 
تاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠ املعدل واملتعلق مبكافحة تبييض االموال 

ومتويل االرهاب، بالقرار املتخذ.
على  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  إبالغ  اجلمركية  السلطات  على 

الفور مبحاضر احلجز املنظمة واملشار إليها آنًفا.

املادة الرابعة
على السلطات اجلمركية إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية تتمتع 
مبواصفات االمان والسرية الضرورية. حتفظ في هذه القاعدة 
واملستندات كافة  والوثائق  التصاريح واإلفصاحات واحملاضر 
وبشكل مييز بوضوح بني التصاريح واإلفصاحات املشار اليها 
في املادة الثانية من هذا القانون وبني تلك املذكورة في املادة 

الثالثة منه.
»لهيئة التحقيق اخلاصة« صالحية الولوج املباشر الى التصاريح 
املادة  موضوع  واملستندات  والوثائق  واحملاضر  واإلفصاحات 

الثالثة من هذا القانون.

املادة اخلامسة
تفرض السلطات اجلمركية على كل من أدلى بتصريح أو إفصاح 
كاذب أو امتنع عن التصريح أو اإلفصاح غرامة مالية ال تتعدى 
ليرة وال يحول ذلك دون املالحقة اجلزائية  مبلغ عشرة ماليني 

وفًقا ألحكام القانون الرقم ٣١8 املذكور أعاله.

املادة السادسة
يصدر املجلس االعلى للجمارك في مهلة ثالثة أشهر من تاريخ 
اخلاصة«،  التحقيق  »هيئة  مع  بالتعاون  القانون،  بهذا  العمل 
قراًرا يحدد مبوجبه أصول تطبيق أحكامه ال سيما جلهة إعداد 

امنوذج التصريح املذكور في املادة الثانية من هذا القانون.

املادة السابعة
حتدد، عند االقتضاء، دقائق تطبيق أحكام هذا القانون مبراسيم 
املبني  املالية  وزير  اقتراح  على  بناًء  الوزراء  مجلس  في  تتخذ 
على إعداد املجلس األعلى للجمارك بالتعاون مع هيئة التحقيق 

اخلاصة املنصوص عليها في القانون رقم ٢٠٠١/٣١8.

املادة الثامنة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٥
 صدر عن مجلس الوزراء
 رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء: متام سالم
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 قانون رقم ٥٣
اإلجازة للحكومة اللبنانية االنضمام إلى االتفاقية 
الدولية لقمع متويل اإلرهاب املوقعة في نيويورك 

بتاريخ ١٩٩٩/١٢/٩

مادة وحيدة
أجيز للحكومة اللبنانية االنضمام إلى االتفاقية الدولية لقمع   .١
متويل اإلرهاب املوقعة في نيويورك بتاريخ 9/١٢/١999 
والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ ٢٠٠٢/٤/١٠، مع التحفظ 
على تعريف اإلرهاب الوارد في الفقرة )ب( من البند األول 
اإلرهاب  تعريف  واعتماد  االتفاقية،  من  الثانية  املادة  من 
العربية  االتفاقية  من  والثانية  األولى  املادتني  في  الوارد 
ملكافحة االرهاب املوقعة في القاهرة بتاريخ ٤/٢٢/١998 
مبوجب  إليها  االنضمام  اللبنانية  للحكومة  أجيز  التي 

القانون رقم ٥٧ تاريخ ٣/٣١/١999.
يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.  .٢

 بيروت، في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠١٥
 صدر عن مجلس الوزراء
 رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء: متام سالم

 قانون رقم ٥٥
تبادل املعلومات لغايات ضريبية

مادة وحيدة
أواًل:

يهدف هذا القانون إلى:
تطبيق وتنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بتبادل املعلومات   •

لغايات ضريبية، املوقعة واملبرمة وفًقا لألصول.
تلك  ألحكام  تنفيًذا  املطلوبة  املعلومات  بإعطاء  اإللزام   •

االتفاقية.

ثانًيا:
ما لم يقض النص خالف ذلك، تعني املصطلحات التالية ما   .١

يلي:
على  تنص  دولية  اتفاقية  أو  معاهدة  أي  االتفاقية:  أ( 
تبادل املعلومات ألغراض ضريبية، مبا في ذلك التبادل 

التلقائي للمعلومات بني لبنان وأي دولة أجنبية؛
معلومات  إعطاء  للمعلومات:  التلقائي  التبادل  ب( 
محددة مسبًقا عن مقيمني في دولة أجنبية ترتبط مع 
أي  ودون  دوري  بشكل  وذلك  اتفاقية  لبنان مبوجب 

طلب مسبق؛

املالية أو ممثل مفوض من  السلطة املختصة: وزير  ج( 
قبله؛

أو  ثنائية  اتفاقية  أي  املختصة:  السلطات  اتفاقية  د( 
دولة  وأي  املختصة  السلطة  بني  األطراف  متعددة 
أو  معينة  اتفاقية  أحكام  تفسير  أو  لتوضيح  أجنبية 
تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات مبوجب أي اتفاقية؛

معينة  وقائع  يتضمن  أو سجل  بيان  أي  املعلومات:  هـ( 
ويتخذ أي شكل من األشكال؛ 

املختصة  السلطة  إلى  تقدميه  يتم  طلب  الطلب:  و( 
للحصول على معلومات مبوجب اتفاقية معينة؛

بطلب  تتقدم  التي  الدولة  الطلب:  مقدمة  الدولة  ز( 
للحصول على معلومات؛

أخرى  هيئة  أي  أو  شركة  أو  فرد  أي  الشخص:  ح( 
مؤسسة وفًقا للقوانني النافذة؛

في حال وجود تباين بني أحكام هذا القانون أو أي اتفاقية   .٢
القانون  هذا  أحكام  تطبق  آخــر،  قانون  أي  أحكام  مع 

واالتفاقية.

ثالًثا:
أي  في  املعلومات  بتبادل  املتعلقة  باألحكام  االلتزام  بهدف 
املنصوص  الصالحيات  املختصة  السلطة  تستعمل  اتفاقية، 
اإلجراء  ات  قانون  من  و١٠٣   ،٤8  ،٤٤  ،٢٣ املواد  في  عليها 
الضريبية  االدارة  تكن  لم  لو  حتى  املعلومات  الضريبية جلمع 

بحاجة إلى تلك املعلومات ألغراض ضريبية داخلية.

رابًعا:
تساعد السلطة املختصة الدولة مقدمة طلب املعلومات وفًقا   .١
لشروط االتفاقية املبرمة معها. إذا تبني للسلطة املختصة، 
االتفاقية  أحكام  مع  متوافق  أنه  أي طلب،  استالمها  عند 
املوقعة مع هذه الدولة، تنفذ عندها السلطة املختصة الطلب 

وفًقا ألحكام هذه االتفاقية وهذا القانون.
من  إضافية  معلومات  تطلب  أن  املختصة  للسلطة  ميكن   .٢
الدولة مقدمة الطلب عندما يكون ذلك ضرورًيا ملساعدتها 

على معاجلة الطلب.
في حال قررت السلطة املختصة أن الطلب ال يتوافق مع   .٣
ترفض  عندها  الدولة،  هذه  مع  املوقعة  االتفاقية  أحكام 

السلطة املختصة الطلب وتبلغ الدولة مقدمة الطلب بذلك.

خامًسا:
عندما تكون املعلومات املطلوبة غير مشمولة بقانون السرية   .١
 ١٥١ باملادة  أو   ١9٥٦/9/٣ بتاريخ  الصادر  املصرفية 
من قانون النقد والتسليف، تقوم السلطة املختصة بإجابة 

الطلب مباشرة إلى الدولة مقدمة الطلب.
السرية  بقانون  مشمولة  املطلوبة  املعلومات  تكون  عندما   .٢
املصرفية الصادر بتاريخ ١9٥٦/9/٣ أو باملادة ١٥١ من 
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قوانين وأنظمة٨٨

قانون النقد والتسليف، وفي حال تبني للسلطة املختصة، 
هذه  مع  املوقعة  االتفاقية  أحكام  مع  متوافق  الطلب  أن 
املنصوص  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  على  يتوجب  الدولة، 
 ٢٠١٥/١١/٢٤ تاريخ   ٤٤ رقم  القانون  مبوجب  عليها 
تأمني  االرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مبكافحة  املتعلق 

املعلومات وتزويدها إلى السلطة املختصة.
ال ميكن تزويد الدولة مقدمة الطلب باملعلومات املنصوص   .٣
عليها في الفقرة )٢( دون أن يتم إبالغ املستعلم عنه بذلك 
تاريخ  من  يوًما  عشر  خمسة  مهلة  خالل  له،  يعود  الذي 
الواردة  التبليغ  ألحكام  وفًقا  املختصة  السلطة  قرار  تبلغ 
في قانون اإلجراء  ات الضريبية، االعتراض على هذا القرار 

أمام مجلس شورى الدولة.
يبت مجلس شورى الدولة بصورة نهائية غير قابلة للمراجعة   
تبادل  عملية  توجب  التي  القانونية  الشروط  توافر  بصحة 
املعلومات وذلك مبهلة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ تقدمي 

املراجعة.
بعد انقضاء هذه املهلة، أو في حال قرر مجلس الشورى   
تزويد  املختصة  السلطة  على  املطلوبة،  املعلومات  إعطاء 

الدولة مقدمة الطلب باملعلومات املطلوبة.
الطلبات  ما خص  وفي  السابقة،  األحكام  من  الرغم  على   .٤
العاجلة بطبيعتها أو تلك التي ميكن أن يؤثر إبالغ املستعلم 
عنه على فرص جناح التحقيقات التي تقوم بها الدولة مقدمة 
الطلب، يجب أن يتم تزويد هذه األخيرة باملعلومات من دون 
اإلخطار املسبق املذكور أعاله وفًقا ملعايير وإجراء  ات يتفق 

عليها بني الدولتني حتفظ حقوق جميع األطراف. 

سادًسا:
يعود لكل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق اخلاصة الطلب   .١
وفًقا  معينة  وبطريقة  محدد  بوقت  املالية،  املؤسسات  من 
املعلومات  تقدمي  القانون،  هذا  عليها  ينص  التي  لألحكام 
التلقائي  بالتبادل  املختصة  السلطات  لتقوم  املطلوبة 
السلطات  اتفاقية  أو  اتفاقية  أي  مبوجب  للمعلومات 
لتتمكن  املعلومات  بتلك  املختصة  السلطة  تزود  املختصة. 

من القيام مبهامها مبوجب االتفاقية.

وفق  كل  لبنان،  مصرف  أو  املالية  وزيــر  من  لكل  يحق   .٢
اختصاصه، وفًقا لقرارات تصدر الحًقا، حتديد:

املؤسسات التي عليها إعطاء املعلومات؛ أ( 
من  لذلك  والطريقة  إعطاءها  يجب  التي  املعلومات  ب( 

ضمنها الطريقة االلكترونية؛
معيار دقة وشمول املعلومات التي يجب إعطاءها؛ ج( 

ملجلس الوزراء، عند االقتضاء، االتخاذ مبراسيم اإلجراء  ات   .٣
غير  احلاالت  في  القانون  هذا  أحكام  لتطبيق  الضرورية 

املنصوص عليها في الفقرة الثانية أعاله.

هذه  مبوجب  عليها  املنصوص  األحكام  مخالفة  حال  في   .٤

مئة  بني  ما  غرامة  تفرض  لها،  االمتثال  عدم  أو  املــادة 
السلطة  بحق  املساس  دون  ليرة  مليون  ومئتي  مليون 
والغرامات  االدارية  العقوبات  لفرض  لها  التابعة  الرقابية 

املالية استناًدا إلى القوانني اخلاصة بها. 

سابًعا:
الضريبي  االزدواج  تفادي  اتفاقيات  على  القانون  هذا  يطبق 

النافذة كافة.

ثامًنا:
أجيز للحكومة إبرام االتفاقية املتعددة األطراف للتعاون التقني 
 (The Multilateral Convention on الضريبي  املجال  في 
(Mutual Assistance in Tax Matters (MAC))مرفقة 
ربًطا والتي ميكن أن تعدل من وقت آلخر(، واالتفاقية املتعلقة 
 (The multilateral competent املختصة  بالسلطات 
 authority agreement on automatic exchange on

(financial account information (MCAA) مرفقة ربًطا.
يفّوض وزير املالية التوقيع على هاتني االتفاقيتني.

تاسًعا:
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بالرغم من أي التزام   .١
أو أي قيود أخرى مفروضة، مبوجب أي  بالسرية  متعلق 

قانون آخر، على عملية االفصاح عن املعلومات.
إن أي معلومات يتم تبادلها، مبوجب البندين رابًعا وسادًسا   .٢
مع السلطة املختصة وفًقا ألي اتفاقية أو وفًقا لهذا القانون، 
يتم التعامل معها على أنها سرية، وفًقا ألحكام املادة ٢٥ 

من قانون االجراء ات الضريبية.

عاشًرا:
)تبادل   ٢٠١٥/١١/٢٤ تاريخ   ٤٣ رقم  القانون  أحكام  تلغى 

املعلومات الضريبية(.

حادي عشر:
يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية مع استعجال 

إصداره وفًقا للفقرة األولى من املادة ٥٦ من الدستور.

 بيروت، في ٢٧ تشرين األول ٢٠١٦
 صدر عن مجلس الوزراء
 رئيس مجلس الوزراء 
اإلمضاء: متام سالم 
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 قانون رقم ٧٧
تعديل املادة ٣١٦ مكرر من قانون العقوبات 

مادة وحيدة
املتعلقة  اللبناني  العقوبات  قانون  من  مكرر   31٦ املادة  تعدل 
بتمويل االرهاب بحيث تصبح، وباالستناد إلى االتفاقية العربية 
 1998/4/22 بتاريخ  القاهرة  في  املوقعة  االرهاب  ملكافحة 
واملبرمة مبوجب القانون رقم 57 تاريخ 1999/3/31، على 

الشكل التالي:

املادة ٣١٦ مكرر اجلديدة
يشترك عن قصد  أو  يوجه  أو  القيام  يحاول  أو  يقوم  من  كل 
وبأية وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، بتمويل كلًيا أو جزئًيا 
أو املساهمة بتمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية، أو متويل 
املرتبطة  االعمال  أو  اإلرهابية،  املنظمات  أو  إرهابي  شخص 
بها، مبا فيها تقدمي أو توفير أو جمع األموال املنقولة أو غير 
لبنان أو  املنقولة، من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، في 
في اخلارج، سواء استعملت األموال أم لم تستعمل، وسواء مت 

العمل اإلرهابي أو لم يتم في لبنان أو في اخلارج.
تشمل جرمية متويل اإلرهاب السفر، محاولة السفر، التجنيد، 
التخطيط، اإلعداد، التنظيم، التسهيل، املشاركة، تقدمي أو تلقي 
التدريب، وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية 

ودون أن تكون تلك األعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو األفعال احملددة أعاله باألشغال الشاقة املؤقتة 
ملدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن سبع سنوات وبغرامة 
ال تقل عن مثل املبلغ املدفوع وال تزيد عن ثالثة أمثاله، وال يحول 
ذلك دون تطبيق العقوبات املنصوص عليها في املواد 212 لغاية 

222 ضمًنا من قانون العقوبات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في 27 تشرين األول 201٦
 صدر عن مجلس الوزراء 
 رئيس مجلس الوزراء 
اإلمضاء: متام سالم 

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83
 نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية

ملكافحة تبييض االموال ومتويل اإلرهاب 

موجه للمصارف وللمؤسسات املالية

)بعد آخر تعديل الذي أدخله تعميم مصرف لبنان الوسيط 
رقم ٥٢٣ تاريخ ٧/٢٠١9/8(

املادة ١
تاريخ   ٣١8 رقم  القانون  ألحكام  تنفيًذا  النظام  هذا  وضع 

٢٠٠١/٤/٢٠ املتعلق مبكافحة تبييض األموال.

مع  جتريها  التي  العمليات  على  رقابة  إجراء  املصارف  على 
متويل  أو  أموال  تبييض  عمليات  في  تورطها  لتالفي  عمالئها 
إرهاب وذلك باعتمادها، على األقل، القواعد احملددة في هذا 

النظام.

 القسم األول: العالقات مع املصارف األجنبية 
املراسلة في اخلارج

املادة ٢
على املصرف عدم الدخول في عالقة مراسلة مع مصرف صوري 
مراسل  مصرف  مع  عالقات  إقامة  وعند  فيها،  االستمرار  او 
خارجي، يجب التأكد من أن له وجوًدا فعلًيا وذلك استناًدا إلى 
يتعامل  ال  كونه  إلى  باإلضافة  عليها،  يستحصل  ثبوتية  وثائق 
مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة 
األموال  تبييض  ملكافحة  وفعالة  كافية  إجراءات  ويعتمد  جيدة 

ومتويل اإلرهاب.
باإلضافة إلى ما سبق، على املصرف تطبيق اإلجراءات التالية:

اإلستحصال على موافقة اإلدارة التنفيذية العليا قبل إقامة   .١
عالقات مع مصارف مراسلة.

التثبت من طبيعة نشاط املصرف األجنبي الذي يتعامل معه   .٢
.Respondent Bank

٣.  حتديد مسؤولية كل من املصرف واملصرف األجنبي الذي 
Respondent Bank يتعامل معه

القيام مبا يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي، بالنسبة حلسابات   .٤
الدفع )Payable Through Accounts( املفتوحة لديه من 
قبل املصارف األجنبية املراسلة، بأن هذه املصارف أدت 
التزامات العناية الواجبة جتاه العمالء الذين لديهم إمكانية 
الوصول املباشر إلى حسابات املصرف املراِسل، والتأكد 
من قدرة هذه األخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة 

ذات الصلة عند الطلب.

 القسم الثاني: العالقات مع العمالء
وإجراءات العناية الواجبة

املادة ٣
يقصد بالعبارات التالية:   .١

»العميل« كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة   •
قانونية  بنية  اية  أو  نوعها  كان  مهما  مؤسسة  أو 
أو  هيئة  أو   )Trust( كالـ   )Legal Arrangement)
التعاضد،  الربح )صناديق  تتوخى  أو جمعية ال  منظمة 
التعاونيات، دور الرعاية اإلجتماعية، اجلمعيات اخليرية، 

األندية، إلخ...(

يم
عام

ت
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كل   )Beneficial Owner( االقتصادي«  صاحب احلق   •
لة  احملصِّ في  فعلًيا،  يسيطر  أو  ميلك  طبيعي  شخص 
النهائية )Ultimately( بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
تتم  الذي  الطبيعي  الشخص  على  و/أو  »العميل«  على 

العمليات نيابة عنه.
املباشرة  غير  السيطرة  و/أو  التملك  حاالت  من  تعتبر   
من  السيطرة  و/أو  التملك  فيها  يكون  التي  احلاالت 
خالل متلكات متسلسلة أو من خالل وسائل سيطرة غير 

مباشرة.
على املصارف، كل في ما خصها، أن متتنع عن االحتفاظ   .٢
بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية، وأن تعتمد 
لفتـح احلسـابات، وأن تطبق إجراءات  إجراءات واضحـة 
من  كل  هوية  من  التحقق  تشمل  والتي  الواجبـة  العنايـة 
عمالئها الدائمني والعابرين، املقيمني وغير املقيمني وحتديد 
طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص املعنوي و/

أو كيفية السيطرة عليه وفهم وحتديد الغرض من التعامل 
احلق  و»صاحب  منهما  أي  ونوع  فتح احلساب  من  و/أو 
بشكل  العمليات  ومراقبة  األمــوال  ومصدر  االقتصادي« 

مستمر، السيما في احلاالت اآلتية:
قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح احلسابات على أنواعها   •
كافة مبا في ذلك احلسابات اإلئتمانية واحلسابات املرقمة.

عمليات التسليف.  •
تنظيم عقد إيجارة صناديق حديدية.  •

عمليات حتويل األموال بالوسائل اإللكترونية.  •
عمليات الصندوق التي تبلغ أو تفوق قيمتها عشرة آالف   •

دوالر أميركي أو ما يعادلها في أية عملة أخرى.
يجريها  التي  النقدية  املدفوعات  الصندوق  عمليات  تشمل   
صرف  األموال،  )إيداع  املصارف  شبابيك  على  العميل 
العمالت، شراء املعادن الثمينة، شراء الصكوك املالية نقًدا، 
اإلكتتاب نقًدا بأذونات على الصندوق، شراء شيكات نقًدا 

مبا فيها الشيكات السياحية إلخ...(
2 مكرر. عند حتديد هوية »صاحب احلق االقتصادي«، يقتضي 
تطبيقها  املطلوب  ذاتها  الواجبـة  العنايـة  إجراءات  تطبيق 
على »العمالء« مبا في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق 

اخلاصة.
على املوظف املولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية   .٣
الواجبة، مبا يشمل التحقق من هوية العميل، بصرف النظر 
عن قيمة العملية، إذا الحظ أن هناك عمليات متعددة جتري 
مببالغ تقل عن احلد األدنى املذكور في البند )٢( من هذه 
املادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /١٠٠٠٠/د.أ. أو ما يعادله 
وذلك على احلساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص 
واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العمالء مبحاولة 

تبييض أموال أو متويل إرهاب.
بغية التحقق من هوية العميل، على املوظف املولج بتنفيذ   .٤

العملية أن يطلب من العميل:

إذا كان شخًصا طبيعًيا، إبراز جواز السفر أو بطاقة  أ( 
الهوية أو بيان القيد اإلفرادي أو إجازة إقامة.

مصادًقا  مستندات  إبراز  معنوًيا،  شخًصا  كان  إذا  ب( 
وشهادة  األساسي  النظام  عن  لألصول  وفًقا  عليها 
توزيع  كيفية  تبني  والئحة  امللكية  وهيكلية  التسجيل 
األسهم أو احلصص )بصورة مباشرة أو غير مباشرة( 
عن  صورة  إلى  باإلضافة  بالتوقيع  املفوضني  والئحة 
هوية املمثل القانوني واملديرين واألشخاص الطبيعيني 
الذين ميلكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 

تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة. 

أو  إبراز أصل  تتم عن طريق وكيل،  العملية  إذا كانت  ج( 
إبراز  إلى  باإلضافة  الوكالة  عن  األصل  طبق  نسخة 
صورة عن املستندات املتعلقة بهوية الوكيل واملوكل، كما 
يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، املنصوص عليها 
في البند )٢( من املادة ٣ أعاله، على الوكيل غير املهني.

تصديًقا  املراسلة،  طريق  عن  تتم  العملية  كانت  إذا  د( 
مبوجب  أو  ذاتها  الوثيقة  على  التوقيع  على  رسمًيا 
إفادة مستقلة وميكن املصادقة على التوقيع أو التحقق 
من هوية العميل املقيم في اخلارج عن طريق مصرف 
مراسل أو تابع أو من مكتب متثيلي للمصرف أو أحد 
مطابقة  من  التثبت  آخر ميكن  من مصرف  أو  فروعه 
جيدة  لرقابة  خاضًعا  يكون  أن  على  املعتمدة  تواقيعه 
ويعتمد إجراءات كافية وفعالة ملكافحة تبييض األموال 
على  عملية  أول  تكون  أن  وشرط  اإلرهاب  ومتويل 
احلساب صادرة من حساب باسم العميل لدى مصرف 
خاضع أيًضا لرقابة جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة 

ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

يتحمل املصرف املسؤولية الناجتة عن صحة البيانات   
أو املعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على 

هوية العمالء والتحقق منها.
على املصرف أن يحتفظ مبعلومات عن العميل وعن صاحب   .٥
اسمه  سيما   ،)Beneficial Owner( االقتصادي  احلق 
املالي،  وعن وضعه  ومهنته،  إقامته  مكان  وعنوان  الكامل 
وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم 
ومبلفات احلسابات ملدة خمس سنوات على األقل بعد إقفال 
احلساب أو إنهاء عالقة العمل وبجميع املستندات املتعلقة 
بالعمليات كافة مبا يشمل املراسالت التجارية ونتائج اي 
بعد  األقــل  على  سنوات  خمس  ملدة  إجــراؤه،  يتم  حتليل 
إجناز العملية، بحيث ميكن أن تشكل هذه السجالت عند 

الضرورة دلياًل لالدعاء ضد النشاط اجلرمي.
املنصوص  الواجبة،  العناية  بإجراءات  القيام  تعّذر  عند   .٦
عليها في البند )٢( من املادة ٣ أعاله، للعمالء واملستفيدين 
أو  احلساب  فتح  عدم  ينبغي  مرضية،  بصورة  احلقيقيني 
بدء التعامل أو إجراء املعاملة، كما يجب الّنظر في القيام 
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القانون  مبوجب  املنشأة  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  بإبالغ 
رقم ٣١8 تاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠.

على املصارف عند فتح حسابات ودائع مرقمة لعمالئها وفًقا   .٧
 ١9٥٦/9/٣ تاريخ  املصارف  سرية  قانون  من   ٣ للمادة 
هذه  عن  للتعريف  حصًرا  حروف  و/أو  أرقام  استعمال 
وتطبيق  مستعارة  أسماء  استخدام  وعــدم  احلسابات 

إجراءات العناية الواجبة كافة بشأنها.

املادة ٤
على املصرف، في حالة الشك بأن العميل ليس صاحب احلق 
طرف  هو  احلق  بأن صاحب  العميل  أفاد  إذا  أو  اإلقتصادي 
ثالث، أن يطلب من العميل تصريًحا خطًيا يحدد فيه صاحب 
وشهرته  إسمه  والسيما  الفعلي(  )املستفيد  اإلقتصادي  احلق 
ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه املالي وأن يحتفظ 
بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية صاحب احلق االقتصادي 

للمدة املذكورة في البند )٥( من املادة ٣ أعاله.
يقوم الشك حول هوية صاحب احلق اإلقتصادي في احلاالت 

املذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان ال احلصر:
أو  )غير محام  وكالة لشخص غير مهني  إعطاء  في حال  أ( 
وكيل عام أو وسيط مالي مثاًل( يتضح، حسب الظاهر، أن 

ال عالقة تربطه باملوكل تفسر مبرر توكيله.
أو  مرقمة  حسابات  خــالل  مــن  التعامل  مت  ــال  ح فــي  ب( 
ــات تــشــكــل واجــهــة  ــرك ــق مــؤســســات أو ش ــن طــري  ع

.)Front Companies(
إذا كان الوضع املالي للعميل معروًفا من قبل املوظف الذي  ج( 
العملية املنوي إجراؤها  بتنفيذ العملية، وكانت قيمة  يقوم 

غير متناسبة مع وضعه املالي.
إذا استرعت إنتباه املصرف، ضمن إطار ممارسة أعماله،  د( 

أية مؤشرات الفتة أخرى.

املادة ٥
بصفته  لبنان  حاكم مصرف  إلى  فوًرا  يبلغ  أن  املصرف  على 
أو  تأكيدات  لديه  كانت  إذا  اخلاصة«  التحقيق  لـ »هيئة  رئيًسا 
شكوك بأن العملية املصرفية أو محاولة إجراءها تتعلق بتبييض 
أموال أو متويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية 

والسيما عندما:
تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح   •
احلق  صاحب  هوية  عن  العميل  به  أدلى  الذي  اخلطي 
اإلقتصادي أو انه أعطي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة 

عن هذه الهوية.
يتبني له انه ضلّل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية   •
حول  شكوك  لديه  وتستمر  اإلقتصادي  احلق  صاحب 

املعلومات املقدمة من العميل.
يتم إرجاع حتاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناًء لطلب   •
أو  التزوير  بسبب  املراسلة،  املصارف  املعنيني والسيما 

بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.

يكون لديه أسباب منطقية حتمله على االعتقاد بأن تنفيذ   •
توفر  عن  العميل  ينبه  سوف  الواجبة  العناية  إجراءات 
متويل  أو  أموال  تبييض  حول  املصرف  لدى  اشتباه 
إرهاب وفي هذه احلالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة 

هذه االجراءات.

املادة 5 مكرر
على املصارف ابالغ »هيئة التحقيق اخلاصة«، فوًرا، باإلجراءات 
والتدابير التي قد تتخذها استناًدا الى القوانني واألنظمة املعمول 
بها واملتعلقة مبكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب، وذلك 
جلهة جتميد او اقفال اي حساب عائد الحد عمالئها او االمتناع 
عن التعامل او عن فتح اي حساب له وتوضيح االسباب املوجبة 

التي تبرر اتخاذ هذه االجراءات أو التدابير.

املادة ٦
على املصارف أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر 
على عمالئها كافة مبن فيهم أصحاب احلسابات املفتوحة قبل 
جلهة  وذلك   ،2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  صدور 
العمالء  معرفة  أمنوذج  على  معلومات  أية  إضافة  أو  تعديل 
على  تطرأ  قد  متغيرات  أية  عن  تنتج   ،)KYC Form( املعتمد 
وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة املعلومات 
املصرح عنها سابًقا أو في حال حدوث تغييرات الحقة في هوية 

العميل أو هوية صاحب احلق اإلقتصادي.
لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة 

التواريخ لتنفيذ هذه املوجبات.

القسم الثالث: مراقبة بعض العمليات والعمالء
املادة ٧

الواجبة  العناية  إجراءات  يطّبق  أن  املصرف  على  يتوجب   .١
مصدر  عن  العميل  من  االستعالم  يشمل  مبا  املــعــّززة 
املستفيد  وهوية  العملية  موضوع  وعن  ووجهتها  األموال 
العملية  تنطوي  عندما  وذلك  االقتصادي،  احلق  وصاحب 

على اخلصائص التالية:
من  اعتيادية  غير  ظروف  في  العملية  هذه  جتري  أن  أ( 
ليس  الظروف  هذه  يقدر  أن  املصرف  وعلى  التعقيد، 
أيًضا  بل  وطبيعتها،  العملية  نوع  إلى  بالنظر  فقط 

بالنظر إلى غايتها الظاهرة.
أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبرًرا اقتصادًيا أو  ب( 
هـدًفا مـشروًعا، خصوًصا بسبب التفاوت بني العملية 
والنشاط املهني للعميل أو حتى بينها وبني عاداته أو 

شخصيته.
أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيًما  ج( 
أو  املالي  العمل  مجموعة  توصيات  تطبق  ال  دول  في 
تطبقها بشكل غير كاٍف ويتم التحقق من ذلك من خالل 
املجموعة  لهذه  اإللكتروني  للموقع  الدورية  املراجعة 

خاصة بعد كل اجتماع عام لها.

يم
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ت
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على املصرف:  .٢
أواًل:

عند قبوله شيًكا مسحوًبا عليه مـن أية مؤسسـة صرافـة أو عند 
قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناًء لطلب أي من مؤسسـات 
الصرافة لصالح أحد عمالئها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة 
العملية  أو  الشيك  قيمة  جتــاوز  حال  وفي  مباشرة،  غير  أو 

/١٠٠٠٠/د.أ. أو ما يعادلها، أن يتخذ اإلجراءات التالية:
فـي  عليه  املنصوص  اإلشـعار  اسـتالمه  مـن  التأكد  أ( 
التطبيقي  النظام  من  التاسـعة  املـادة  من   )١( البند 
لقانون تنظيم مهنة الصرافة املرفق بالقرار األساسي 
باملعلومات  املتعلق   ،٢٠٠١/9/٢٧ تاريخ   ٧9٣٣ رقم 
العملية  عن  أو  الشيك  موضوع  العملية  عن  املطلوبة 
مؤسسة  تلقي  مقابل  أنها  يفيد  ما  السيما  املصرفية 
املبالغ  هذه  وعن مصدر  ال،  أم  نقدية  مبالغ  الصرافة 

ووجهتها وهوية املستفيد وصاحب احلق اإلقتصادي.
اإلحتفاظ باإلشعار املذكور ملدة خمس سنوات. ب( 

مباشرة  أعاله  عنه  املنوه  اإلشعار  على  اإلستحصال  ج( 
الشيك  املعنية، في حال عرض  من مؤسسة الصرافة 
عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية املصرفية، قبل 

استالمه اإلشعار املذكور.
ثانًيا:

عند استالمه طلب تنفيذ أي حتويل ناجت عن عملية صرافة أو 
شحن اوراق نقدية و/أو »معادن ثمينة« الى اشخاص ثالثني في 

لبنان مهما بلغت قيمة املبلغ احملول:
التأكد من استالمه اإلشـعار املنصوص عليه فـي البند  أ( 
لقانون  التطبيقي  النظام  التاسـعة من  املـادة  )٢( من 

تنظيم مهنة الصرافة.
اإلحتفاظ باإلشعار املذكور ملدة خمس سنوات. ب( 

على املصرف إعالم مصرف لبنان، فوًرا، عند تلكؤ مؤسسة   .٣
صرافة عن إرسال اي من االشعارين املذكورين في البند 

)٢( أعاله.

يحظر على املصرف:  .٤
فتح اي حساب الي مؤسسة صرافة قبل االستحصال   •
على موافقة »وحدة التحقق« املنصوص عليها في املادة 

١٠ ادناه.
فتح حسابات ملؤسسات الصرافة او تنفيذ حتاويل بناًء   •
التطبيقي  النظام  في  احملددة  تلك  غير  لغايات  لطلبها 
لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان. 

اية  لصالح  عمالت  استبدال  بعملية  يقوم  او  يقبل  ان   • 
مؤسسة صرافة اال في حال كانت هذه االخيرة عميلة 

لدى املصرف املعني.
اي  لصالح  شيكات  دفتر  اصداره  عند  املصرف  على   .٥
مؤسسة صرافة ان ُيضمن الشكات كافة عبارة »ال يدفع 

اال للمستفيد االول«.

املادة ٨
على املصارف، كل في ما خصها:

احلصر،  ال  البيان  سبيل  وعلى  خاص،  بشكل  تأخذ،  أن  أ( 
متويل  أو  األمــوال  تبييض  على  كداللة  اآلتية  باملؤشرات 

اإلرهاب:
مبادلة كمّيات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل   .١

قطع أكبر من نفس العملة أو من عمالت أخرى.
عمليات القطع )Cambio( الكبيرة أو املتكّررة، انطالًقا   .٢

من مبالغ نقدية.
حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات   .٣
متكررة ملبالغ غير مبررة نسبة إلى نشاطاته الظاهرة.

كبيرة  مبالغ  لتحويل  أساسية  بصورة  تشغيل حساب   .٤
لتلقي حتويالت كبيرة منها، في  أو  بلدان أجنبية  إلى 
حني يظهر أن نشاط العميل ال يبّرر مثل هذه العمليات.
عميل  بنشاط  املتصلة  املتكررة  أو  الكبيرة  العمليات   .٥
خارجي )أوف - شور( والتي يتبني أنها غير متناسبة 

مع حجم نشاط العميل.
أو  إلكترونية  حتاويل  بطلبات  نقدية  كميات  إستبدال   .٦

شيكات مصرفية.
معفى  عميل  لدى  اإليداع  عمليات  منط  في  تغيير   .٧
)CTS( النقدية  العمليات  إستمارة  تعبئة   من 

.)Cash Transaction Slip(
ايداعات  من  كبيرة  نقدية  بعمليات  العميل  قيام   .8

وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاٍف.
في  مصدرة  حلامله  ُتدفع  شيكات  تلقي  أو  صرف   .9
من  ومظهرة  شخص  ألمر  مسحوبة  أو  أجنبي  بلد 
متنوعة  مببالغ  شيكات  أو  للمودع  سابقني  أشخاص 
بأنها  زعم  أو  بعمليات جتارية  مرتبطة  غير  تكون  قد 

متأتية من املقامرة.
حصول إيداعات نقدية و/أو حتاويل مصرفية يعقبها   .١٠

سحوبات مباشرة ومتعددة.
تبررها طبيعة  العمالء ال  وجود حسابات عديدة ألحد   .١١
عمله أو إجراء حتويالت نقدية كثيرة في ما بني وعبر 

هذه احلسابات.
حصول إيداعات نقدية و/أو حتاويل مصرفية في وقت   .١٢

ال ينتج نشاط العميل هذا احلجم من األموال.
بإسم  حساب  في  مصرفية/سياحية  شيكات  إيداع   .١٣

شركة/مؤسسة ال تبرر طبيعة عملها ذلك.
تبدو  مصرفية  حتويالت  و/أو  نقدية  عمليات  حصول   .١٤

غير عادية بالنسبة ملوقع الفرع.
 )E-Banking) العمليات املصرفية التي تنفذ الكترونًيا  .١٥

والتي تبدو غير إعتيادية.
صرافة  مؤسسة  حسابات  بني  حتاويل  حصول   .١٦
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وحسابات أخرى السيما تلك العائدة الحد اصحابها 
مفوضي  او  مدرائها  او  مساهميها  او  شركائها  او 
التوقيع عنها او افراد عائلتهم )زوج واصول وفروع( 

خصوًصا اذا استتبع ذلك بعمليات سحب.

بيع عقار يعقبه  حصول ايداع نقدي ناجت عن عملية   .١٧
اي  الى  او  الشاري  الى  حتويله  او  املبلغ  سحب 
عملية  الغاء  بحجة  وذلك  االخير  هذا  يعينه  شخص 

البيع.
إليها  املشار  واألقسام  الوحدات  خالل  من  تتابع  أن  ب( 
املفتوحة  احلسابات  النظام،  هذا  من   ١١ املادة  في 
والعمليات التي جتري لديها، بواسطة برامج معلوماتية 
والعمليات،  احلسابات  مراقبة  تتيح  متخصصة 
أعاله،  املذكورة  كتلك  املؤشرات  عليها  تنطبق  التي 
 )Customer Profiling( العميل  منط  الى  باالستناد 
أسبوعية،  )يومية،  عنها  دورية  تقارير  تستخلص  وان 

سنوية(. شهرية، 
التطورات  استغالل  سوء  ملنع  كافية  تدابير  تتخذ  أن  ج( 

التكنولوجية في تبييض األموال أو متويل اإلرهاب.

املادة ٩
على املصارف:

أواًل:
 )Risk Based Approach( إعتماد مقاربة مبنية على املخاطر

لتصنيف العمالء والعمليات وفق درجات املخاطر التالية: 
 Medium( متوسطة  )Low Risk( ومخاطر  مخاطر محدودة 

.)High Risk( ومخاطر عالية )Risk
تؤخذ باإلعتبار، على سبيل الذكر ال احلصر، املخاطر التالية:

:)Customer Risk( مخاطر العميل  .١

االموال  على  اساًسا  املعتمدة  املهن  ذوو  العمالء  أ( 
الثمينة،  واالحجار  الذهب  جتارة  )الصرافة،  النقدية 
جتارة  العقارية،  الشركات  الليلية،  واملالهي  املطاعم 
غير  املؤسسات  التسليف،  كونتوارات  السيارات، 
بالوسائل  النقدية  بالتحاويل  تقوم  التي  املصرفية 

االلكترونية...(.
 Politically( سياســـًيا  املعرضـــون  األشـــخاص  ب( 
ـــة  ـــف مجموع ـــق تعري Exposed Persons - PEPs( وف

ــي.  ــل املالـ العمـ
.)Offshore( »شركات »األوف - شور ج( 

جنات  بأنها  معروفة  بلدان  في  املوجودة  الشركات  د( 
.)Tax Heaven( ضريبية

Non( وجاهًيا  يتعاملون  ال  الذين  العمالء   هـ( 
Face-to-Face Customers( مع املصرف. 

وسطاء  خالل  من  فقط  يتعاملون  الذين  العمالء  و( 
.)Intermediaries(

اإلئتمانية  العقود  وفق صيغة  يتعاملون  الذين  العمالء  ز( 
.)Trust( أو عن طريق التراست )Fiduciary(

الشركات ذات الرأس املال املكون كلًيا أو جزئًيا من  ح( 
.)Bearer Shares( أسهم حلامله

تطبق  ال  دول  في  مقيمني  أو  دول  رعايا  من  العمالء  ط( 
توصيات مجموعة العمل املالي أو تطبقها بشكل غير 

كاٍف.
املنشأة  تلك  سيما  الربح،  تتوخى  ال  التي  اجلمعيات  ي( 
متويل  ومصادر  برامج  لديها  ليس  والتي  حديًثا 

واضحة.
:)Country Risk( مخاطر البلد  .٢

األموال  تبييض  مبكافحة  املتعلقة  القوانني  صرامة  أ( 
ومتويـل اإلرهاب وفعاليـة األجهزة الرقابيـة والقـضائية 

املوجلـة بتطبيقها.
وجود سرية مصرفية. ب( 

وضع البلد في ما خص الفساد واجلرمية املنظمة. ج( 
:)Service Risk( مخاطر اخلدمات  .٣

.)Private Banking( إدارة احملافظ اخلاصة أ( 
 :)Payable Through Accounts( حســـابات الدفـــع ب( 
وهـــي حســـابات تفتحهـــا املصـــارف أو املؤسســـات 
ــا بتصـــرف  ــة لـــدى مصـــارف أخـــرى وتضعهـ املاليـ
خـــالل  مـــن  أو  مباشـــرًة  الســـتعمالها  عمالئهـــا 

حســـابات متفرعـــة.
.)Electronic Banking( العمل املصرفي اإللكتروني ج( 

     ثانًيا:
املخاطر  على  ترتكز  للمراقبة  وإجراءات  تدابير    وضع 
و  أدنى  كحد  واعتماد،   )Risk Based Control(
االقتصادي«  احلق  و»اصحاب  العمالء  خص  ما  في 
املعرضني سياسًيا  واألشخاص   )Beneficial Owners(
والعمليات  منهم،  املقربني  واألشخاص  عائالتهم  وأفراد 
 )High Risk(  عالية مخاطر  بدرجة  املصنفـة 
التدابير   ،)Risk Scoring( املخاطر  لتصنيف   وفًقا 

التالية: املعّززة  واإلجراءات 
زيادة التوعية حول أهمية التشدد في املراقبة وإعطائها   .١
أولوية والقيام باملتابعة املستمرة املعززة لعالقة العمل.

العمالء  عن  تفصياًل  أكثر  معلومات  على  االستحصال   .٢
 (Beneficial Owners(  االقتصادي احلق  واصحاب 
مصدر  حتديد  السيما   (Increased KYC Levels(

ثروتهم.
أو  للتعامل  العليا،  اإلدارة  موافقة  على  احلصول   .٣
مبا  العمليات،  ولتنفيذ  العمالء  مع  التعامل  استمرار 

يتناسب مع درجة املخاطر احملددة.
العمــالء  مــع  للعالقــة  دوريــة  مراجعــة  إجــراء   .٤ 

.)Periodic review of relationship(

يم
عام

ت
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)Protector( امني احلماية  •
املستفيد )Beneficiary(، وفي حال عدم حتديد أو تبيان   •
هويته، فئات االشخاص الذين تأسست البنية القانونية 

)Legal Arrangement( ملصلحتهم.
الفعلية  السيطرة  آخر ميارس حق  طبيعي  كل شخص   •
على الـ )Trust( من خالل متلك مباشر أو غير مباشر أو 

من خالل وسائل اخرى.
التعاريف  هذا   )١( البند  في  ورد  ما  لتحديد  يعتمد   
بالتوصيات  املرفقة  املصطلحات  قائمة  في  الواردة 

.مجموعة العمل املالي االربعني الصادرة عن
القانونيــة البنــى  مــن  اخــرى  انــواع  خــص  مــا  فــي   .٢ 

شــبيهة  بنــى  فيهــا  مبــا   )Legal Arrangements(
بالـــ )Trust(، يتوجــب حتديــد هويــة االشــخاص الذيــن 
يشــغلون مواقــع شــبيهة بتلــك احملــددة فــي البنــد )1( مــن 

املقطــع »ثانًيــا« هــذا.

 القسم الرابع: اللجان والوحدات اإلدارية
 املكلفة مراقبة العمليات ملكافحة تبييض األموال

ومتويل اإلرهاب ومهامها
املادة ١٠

على كل مصرف عامل في لبنان:
  االرهاب ومتويل  االموال  تبييض  مكافحة  جلنة  إنشاء   .١
 AML/CFT Board( االدارة  مجلس  اعضاء  بني  من 
Committee( وبحيث ال يقل عدد االعضاء عن ثالثة على 

ان يتم :
وان  االعضاء  هؤالء  بني  من  اللجنة  لهذه  رئيس  تعيني   •

يكون مستقاًل ويتمّتع باخلبرات العملية الضرورية.
اللجنــة. هــذه  واعضــاء  رئيــس  تعويضــات  حتديــد   • 
باســتثناء الرئيــس، ميكــن الي عضــو فــي هــذه اللجنــة 
اإلشــتراك فــي الوقــت عينــه فــي عضويــة اي مــن »جلنــة 
 ــة التعويضــات ــر او جلن ــة املخاط ــق« أو جلن التدقي

.)Cross Membership(
االمــوال  تبييــض  مكافحــة  جلنــة  لرئيــس  ميكــن  ال   
 )AML/CFT Board Committee( ومتويل االرهــاب

آخــر. أي شــخص  الــى  تفويــض صالحياتــه 
والقوانني  اإلجراءات  تطبيق  من  التحقق  وحدة  إنشاء   .٢
األموال  تبييض  مبكافحة  املتعلقة  املرعية  واالنظمة 
 )AML/CFT Compliance Unit( اإلرهاب  ومتويل 
ميتلك  أن  على   التحقق وحدة  بعد  ما  في  وتسمى 
تبييض  مكافحة  في مجال  كافية  عنها خبرات  املسؤول 
 االموال أو ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة

  CAMS-Certified Anti-money Launderingالـ
Specialist او غيرها وان يتمتع العاملون فيها باملؤهالت 

الالزمة وأن تتوفر لها املوارد الكافية للقيام مبهامها.

 Peer( إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف املشابه املعتمد  .٥
.)Comparison

وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل أو »اصحاب   .٦
أشخًصا   )Beneficial Owners( االقتصادي«  احلق 

معرضني سياسًيا.
ثالًثا:

العميل  مع  العالقة  لنشوء  الزمنية  الفترة  اإلعتبار  بعني  األخذ 
وحسن التعامل معه.

رابًعا:
اإلستعانة ببرامج املعلوماتية املتخصصة إلجراء الرقابة الالزمة 

وفق التصنيف املعتمد.

خامًسا:
إعتماد سياسة خاصة، تستند إلى املوجبات املنصوص عليها 
الضبط  إجــراءات  وحتديد  املخاطر  لتصنيف  املــادة،  هذه  في 

املطلوب تنفيذها من قبل املعنيني.

املادة 9 مكرر
أواًل:

من  للعمالء  بالنسبة   االقتصادي احلق  صاحب  حتديد  يتم 
هوية  ملعرفة  الالزمة  االجــراءات  واتخاذ  املعنويني  االشخاص 

هؤالء االشخاص وذلك على الشكل التالي:
حتديد هوية كل شخص طبيعي ميلك، بصورة مباشرة أو   .١
غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن ٢٠% على االقل في 

رأسمال الشخص املعنوي.
في حال وجود شك مبا اذا كان الشخص أو االشخاص   .٢
الطبيعيني، احملددين وفًقا للبند )١( من املقطع أواًل هذا، 
هم اصحاب احلق االقتصادي أو في حال عدم وجود أي 
شخص طبيعي ميلك ما يوازي أو يزيد عن ٢٠% على االقل 
في رأسمال العميل، يتوجب عندها حتديد هوية االشخاص 
الطبيعيني الذين ميارسون السيطرة على الشخص املعنوي 
من خالل وسائل اخرى )كأن ميلك اكثرية حقوق التصويت 
او حقوق تعيني أو اقالة اغلبية الهيئة االدارية أو الرقابية 

في شخص تابع ...(.
في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في   .٣
عندها  يتوجب  »أواًل« هذا،  املقطع  من  و)٢(   )١( البندين 
اتخاذ االجراءات الالزمة لتحديد وتبيان هوية االشخاص 

الذين يشغلون مناصب في االدارة العليا.

ثانًيا:
يتم حتديد اصحاب احلق االقتصادي بالنسبة للعمالء من فئة 
االجراءات  واتخاذ   )Legal Arrangements( القانونية  البنى 
الالزمة ملعرفة هوية هؤالء االشخاص وذلك على الشكل التالي:

في ما خص الـ )Trust( يتوجب حتديد هوية كل من:  .١
 )Settlor( املوصي  •
)Trustee( الوصي  •
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 AML/CFT Branch( تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات  .٣
الفرع،  مدير  غير  املصرف،  فروع  من  كل  في   )Officer
ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية، تكون 
مهامه مستقلة وبحيث ال يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق 
و يتلقى مقابله اي نوع من احلوافز )مكافآت، تعويضات، 

منح، ...(.
يتم تقييم اداء املسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من   
وحدة  بابالغ  بدوره  يقوم  الذي  التحقق  وحدة  رئيس  قبل 
االموال ومتويل  تبييض  و »جلنة مكافحة  البشرية  املوارد 
االرهاب« )AML/CFT Board Committee( عن هذا 

التقييم. 
انشاء ضمن »وحدة التحقق« مصلحتني، على االقل، االولى   .٤
تشرف على املركز الرئيسي وفروع بيروت والثانية تشرف 
لبنان. تشمل مهام هاتني  الفروع االخرى في  على سائر 
املصلحتني التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في 
بقواعد  التزامها  عليها جلهة  التي تشرف  والفروع  املركز 

مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب.
املصلحتني  انشاء  عليه  تعذر  اذا  مصرف،  الي  ميكن   
موضوع هذا البند، التقدم من حاكم مصرف لبنان، ضمن 
مهلة حدها االقصى ٢٠١٥/٣/٣١، باقتراحات بديلة مبنية 
على اسباب معللة ينظر فيها املجلس املركزي التخاذ القرار 

املناسب بشأنها.

املادة ١١
على اللجان والوحدات اإلدارية املنشأة لدى املصارف، كل في 
إتباع  املصرف  في  املعنيني  املسؤولني  وعلى سائر  عناها،  ما 
األموال  تبييض  عمليات  ومكافحة  ملراقبة  اآليلة  اإلجراءات 
ومتويل اإلرهاب وللحؤول دون تنفيذها. تشمل هذه اإلجراءات، 

على سبيل الذكر ال احلصر، ما يلي:
ومتويل  االموال  تبييض  مكافحة  جلنة  خص  ما  في   .١
املشار   )AML/CFT Board Committee(  االرهاب

إليها في البند )١( من املاّدة ١٠ أعاله: 
ودوره  مهامه  ممارسة  في  االدارة  مجلس  مساندة  أ( 
ومتويل  االموال  تبييض  مكافحة  اطار  في  االشرافي 
على  ومساعدته  الصلة  ذات  املخاطر  وفهم  االرهاب 

اتخاذ القرارات املناسبة بهذا اخلصوص.
مراجعـة التقاريـر احملالـة إليهـا مـن »وحـدة التحقـق«  ب( 
اإلجـراءات  بشـأن  الداخلـي«  التدقيـق  »وحـدة  ومـن 
املتبعـة والعمليـات غيـر االعتيادية واحلسـابات املصنفة 
 ذات مخاطـر عاليـة وفـق املقاربـة املبنيـة علـى املخاطـر

اإليداعـات  جلهـة   )Risk Based Approach(
والسـحوبات النقديـة والتحاويـل واإلعفـاءات مـن تعبئة 
واتخـاذ  اقتصاديـة،  بنشـاطات  وارتباطهـا   CTSالــ

بشـأنها. القـرارات 

:وحدة التحقق في ما خص  .٢
مكافحة  قانون  أحكام  لتطبيق  إجراءات  دليل  وضع  أ( 
النظام  وأحكام هذا  اإلرهاب  األموال ومتويل  تبييض 
من   )١( البند  في  اليها  املشار  اللجنة  على  وعرضه 

املاّدة ١٠ اعاله.
 )KYC) لعمــالء  ا ملعرفــة  أمنــوذج  وضــع  ب( 
املعلومــات  يتضمــن   ،(Know Your Customer(
األساســية الواجــب توفرهــا عنهــم والســيما تلــك املعددة 
ــى ســبيل الذكــر ال  فــي املــادة ٣ مــن هــذا النظــام، عل
احلصــر وعرضــه علــى اللجنــة املشــار اليهــا فــي البنــد 

)١( مــن املــاّدة ١٠ اعــاله.
التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات واألنظمة  ج( 
املتبعة ملكافحة عمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

مراجعة اإلجراءات واألنظمة املشار إليها أعاله دورًيا  د( 
واقتراح تطويرها وفًقا ألحدث األساليب املتبعة.

مراقبة  طرق  على  املوظفني  لتدريب  برنامج  وضع  هـ(  
األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات 

ومتويل اإلرهاب.
متابعة مالءمة إجراءات إعفاء بعض العمالء املعروفني  و( 
املبالغ  لسقف  بالنسبة  املتبعة  باإلجراءات  التقيد  من 
       (CTS(النقدية العمليات  استمارة  تعبئة  من  املستثناة 
تفوق  أو  تبلغ  عندما   )Cash Transaction Slip)
العملية مبلغ عشرة آالف دوالر أميركي أو ما يوازيها 
للتطورات  تبًعا  وتعديله  لإلعفاء  األقصى  احلد  وتعيني 

االقتصادية املرتبطة بالعميل. 
إجراءات  بدليل  املعنيني  املوظفني  تقيد  من  التحقق   ز( 
املتعلقة  والنظامية  القانونية  النصوص  أحكام  تطبيق 
تعبئة  ومن  اإلرهاب  األموال ومتويل  تبييض  مبكافحة 

أمنوذج معرفة العمالء )KYC( وإعداد تقارير بذلك.
املراجعة الدورية لفعالية اإلجراءات واألنظمة املتبعة في  ح( 
مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والعمل 
على تطويرها ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه اإلجراءات 
من   )١( البند  في  اليها  املشار  اللجنة  إلى  واألنظمة 

املادة ١٠ اعاله، التخاذ القرار املناسب . 
تردها  التي  األسبوعية   / اليومية  التقارير  مراجعة   ط( 
النقدية  العمليات  حول  املعنية  والفروع  املديريات  من 

والتحاويل.
للعميل  العائدة  والعمليات  كافة،  احلسابات  مراقبة  ي( 
وخارج  داخل   ،)Consolidated( أساس مجمع  على 
في  الفروع  وجميع  الرئيسي  املركز  لدى  امليزانية، 
لبنان واخلارج، للتأكد من أنها تتناسب مع املعلومات 
معلومات  وأية  العمالء  معرفة  أمنوذج  في  املوجودة 

أخرى لدى املصرف.
التحقيق في العمليات غير اإلعتيادية السيما العمليات  ك( 

يم
عام

ت
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املشار إليها في البند )١( من املادة ٧ والبند )أ( من 
املادة 8 على أن يتم التدقيق في األسباب الكامنة وراء 
هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج واإلحتفاظ 
بها ملدة خمس سنوات وتزويد »هيئة التحقيق اخلاصة« 
بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري )شهري 
على األقل( بهذا اخلصوص إلى اللجنة املشار اليها في 

البند )١( من املاّدة ١٠ اعاله.
املوافقة على فتح حسابات ملؤسسات الصرافة. ل( 

مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع. م( 
االموال  تبييض  مكافحة  »جلنة  أعمال  جدول  إعداد  ن( 

ومتويل االرهاب«.
إعالم رئيس مجلس اإلدارة / املدير العام مباشرًة إذا  س( 
العملية املصرفية  بأن  تأكيدات أو شكوك  لديها  كانت 

تخفي تبييًضا لألموال أو متوياًل لإلرهاب.
التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض االموال ومتويل  ع( 
اإلرهاب على مستوى املجموعة ككل، مبا يشمل جميع 
الفروع والشركات التابعة التي متتلك املجموعة اغلبية 

فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية: 
املتعلقة  املعلومات  لتبادل  وإجراءات  سياسات   •
تبييض  ومخاطر  العمالء  جتاه  الواجبة  بالعناية 

األموال ومتويل اإلرهاب.
موجب توفير املعلومات املتعلقة بالعمالء واحلسابات   •
والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى 
ألغراض  ضرورًيا  ذلك  يكون  عندما  املجموعة، 
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب؛ وينبغي ان 
تتضمن هذه املعلومات التقارير التحليلية والتقارير 
عن األنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي 
ان تتلقى، على مستوى املجموعة، الفروع والشركات 
التابعة مثل هذه املعلومات من وحدة التحقق مبا 
املعلومات  وحتليل  املخاطر  مع  ويتناسب  يتالءم 

والتقارير والعمليات غير االعتيادية.
السرية  بشأن  كافية  ضمانات  توفير  موجب   •
واستخدام املعلومات املتبادلة، مبا يشمل ضمانات 

لعدم إعالم أو تنبيه العميل.
في ما خص التدقيق الداخلي:  .٣

وبحركة  وبالتحاويل  النقدية  بالعمليات  التدقيق  أ( 
احلسابات.

بدليل  املختصة  واألقسام  الفروع  تقيد  من  التحقق  ب( 
املرعية في  واألنظمة  القوانني  تطبيق أحكام  إجراءات 
ومن  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  مجال 

.)KYC( تعبئة أمنوذج معرفة العمالء
إبالغ مفوض املراقبة املعتمد مبوجب تقرير دوري عن  ج( 

املغايرات.

ما هو  تقارير حول  التحقق« من خالل  إطالع »وحدة  د( 
وارد في الفقرات )أ(، )ب( و)ج( أعاله وعن أية عمليات 

تشكل مخاطر أو تكون غير إعتيادية.
في ما يعني املسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع:  .٤

التحقق من التزام املوظفني في الفرع بدليل إجراءات  أ( 
مجال  فـي  املرعية  واألنظمة  القوانني  أحكام  تطبيق 
تعبئة  ومن  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحـة 

.)KYC( أمنوذج معرفة العمالء
مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى  ب( 
تتعلق باحلسابات والسيما العمليات التي تتم من خالل 
تتم  التي  العمليات  وسائر   )ATM( اآللي  الصراف 

.)Non face to face Banking( إلكترونًيا
بطرق  يتعلق  ما  في  الفرع  موظفي  لدى  التوعية  نشر  ج( 

مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب.
إبالغ كل من رئيس وحدة التحقق ورئيس املصلحة  د( 
عمليات  بأية  املذكورة  الوحدة  لدى  املنشأة  املختصة 
املطلوبة  باإلجراءات  الفرع  تقيد  إعتيادية ومبدى  غير 
مباشرة  منهما  كل  الى  يرفعها  دورية  تقارير  واعداد 

دون املرور مبدير او ادارة الفرع.
في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:  .٥

التدقيق في التحاويل التي ترد حلساب العمالء، السيما  أ( 
اآلمر  اسم  تتضمن  ال  التي  اإللكترونية  التحاويل 
املستفيد  أو اسم   )Ordering customer( بالتحويل 
من التحويل )Beneficiary customer( والتي تتجاوز 
عمل  وحجم  لطبيعة  تبًعا  معينة  ووتيرة  محدًدا  مبلًغا 
عمليات  خاللها  مـن  التي جتري  واحلسابات  العميل، 
مـن  والتحقق  املألوف  عن  خارجة  أو  متعددة  حتاويل 

سالمة هذه التحاويل جلهة صحة مصادرها.
مراقبة  مسؤول  بواسطة   التحقق وحدة  إبالغ  ب( 
العمليات في الفرع عن أية حتاويل يكون لديه أي شك 
بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض 

أموال أو متويل إرهاب.
االحتفاظ ملدة ال تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن  ج( 
الواردة من اخلارج  بالتحاويل  املرفقة  املعلومات كافة 
والتي يتعذر إرسالها عند قيام املصرف بإجراء حتويل 

داخل لبنان مرتبط بالتحويل الوارد.
في ما يعني أمناء الصناديق:  .٦

إعفاؤهم،  مت  الذين  باستثناء  العمالء،  من  الطلب  أ( 
 )CTS( )Cash النقدية  العمليات  استمارة  تعبئة 
على  العميل،  قبل  من  وتوقيعها   Transaction Slip(
عن  معلومات  العملية  قيمة  إلى  باإلضافة  تتضمن  أن 
احلق  صاحب  وعن  األموال  مصدر  وعن  موضوعها 
اإلقتصادي وذلك عند إيداع مبالغ نقدية تبلغ أو تفوق 
عندما  أو  يعادلها،  ما  أو  أميركي  دوالر  آالف  عشرة 
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املركز  في  االجراءات  مبالءمة  شهري  تقرير  اعداد  ب( 
والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب على ان يحفظ هذا التقرير في االدارة العامة.

القسم اخلامس: أحكام ختامية
املادة ١٢

أواًل:
على كل مصرف:

واملتعلقة  املجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم   .١
وتتضمن،  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  بعمليات 
قبل  من  تعميمها  جرى  التي  األسماء  األقل،  على 
هيئة التحقيق اخلاصة واسماء اصحاب احلسابات 
املشكوك فيها واملبلغ عنها من قبله، وعليه إبالغ »هيئة 
تفتح الحًقا ألي  أية حسـابات  التحقيق اخلاصة« عن 
من هؤالء األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
أو مبوجب وكالة ما لم يصدر قرار عن هيئة التحقيق 
جدية  اسباب  حالًيا،  وجود،  عدم  عن  يفيد   اخلاصة

تبرر الشكوك املثارة حول اي من هؤالء االشخاص.
املـسؤولني  وإشراك  مستمر  بشكل  املوظفني  تدريب   .٢
عـن البرنـامج التدريبي واملوظفني املعنيني في احللقات 
بـهذا  املتعلقة  واحملاضرات  والندوات  الدراسية 
املوضوع بغيـة االطالع بشكل دائم على طرق مكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
إلى  الرجوع  قبل  به  يشتبه  حساب  أي  إقفال  عدم   .٣ 

.هيئة التحقيق اخلاصة
مسك سجل خاص بأسماء األشخاص الذين يقومون   .٤
ان  على  وكالة  مبوجب  احلسابات  بتحريك  أو  بفتح 

يشمل حتديد العالقة بني املوّكل والوكيل.
والكفاءة عند  والنزاهة  عالية لالستقامة  فرض معايير   .٥

توظيف العناصر البشرية.
التزام  املسؤولية،  طائلة  حتت  املوظفني،  من  الطلب   .٦
السـرية التامـة وعدم إعالم العمالء أو السماح بإعالمهم 
أو  أبلغ  املصـرف  بأن  األطراف  من  غيرهم  إعالم  أو 
في   اخلاصـة التحقيق  هيئـة  بإبالغ  يقـوم  سـوف 
حال وجود تـأكيدات أو شـكوك بوجود عمليات تبييض 
أموال أو متويـل إرهـاب أو عنـد قيـام هيئـة التحقيق 
اخلاصـة  باالستعالم أو بالتدقيق فـي عمليـاتهم أو فـي 
حسـاباتهم، قبـل صـدور قـرار عـن هـذه األخيـرة برفع 
وإبالغ أصحاب  هذه احلسابات  عن  املصرفية  السرية 

العالقة.
 Brokers &( عند االستعانة بخدمات الوسطاء أمثال  .٧
ثالث يكون  أو عند االستعانة بطرف   ،)Introducers
مع  إال  التعامل  عدم  املالية،  املجموعة  نفس  جزًءا من 
املصارف  مـن  املطلوبة  املعـايير  يسـتوفون  وسطاء 
واملؤسسات املالية جتاه عمالئها واحلصول منهم فوًرا 

جتري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا املبلغ 
ويبلغ أو يفوق مجموعها /٠٠٠ ١٠/ د.أ أو ما يعادله.
إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف  ب( 
العمليات  استمارة  تعبئة  من  املعفيني  للعمالء  احملدد 
الالزمة  التقنية  اإلجراءات  واتخاذ   )CTS( النقدية 
حلفظها بغية إبرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي 

أو مفوضي املراقبة أو »هيئة التحقيق اخلاصة«.
إبالغ »وحدة التحقق« بواسطة مسؤول مراقبة العمليات  ج( 
في الفرع عن عمليات اإليداع النقدي التي يشـك بأنها 
يتعذر  والتي  أو متويل إرهاب  أمـوال  بتبييض  متعلقة 
 Supporting( الداعمة  املستندات  على  االستحصال 

Documents( املتعلقة بها.

في ما يعني املسؤول عن قسم الشيكات:  .٧
اإلنتباه واحلذر مـن الشـيكات املظهرة لصـالح شـخص  أ( 
من  مباشرة  املودعة  غير  املصرفية  الشيكات  ثـالث، 
املستفيد األول، الشيكات السياحية، الشيكات الصادرة 
عن مؤسسات في دول أجنبية، والشيكات التي ال حتدد 

هوية صاحب احلساب.
إبالغ »وحدة التحقق« بواسطة مسؤول مراقبة العمليات  ب( 

في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.
قبل  احلساب  في  الشيكات  إيداع  عدم  من  التأكد  ج( 
حتصيلها بصورة نهائية من املصارف الصادرة عنها.

في ما يعني مدير الفرع:  .8
– أ( 

إعفاء  على  واملوافقة  احلسابات  فتح  عمليات  مراجعة  ب( 
النقدية  العمليات  إستمارة  تعبئة  من  العمالء  بعض 
)CTS( وحتديد سقوف اإلعفاءات وذلك باإلستناد إلى 
تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف، على أن يرفع  معايير 
أسماء العمالء املعفيني وسقوف اإلعفاءات إلى »وحدة 

التحقق« إلبداء الرأي.
التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات املدينة  ج( 

ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.
احلسابات  عن  املسؤول  تكليف  أو  شخصًيا  قيامه  د( 
للعمالء لالطالع على  بزيارات دورية  القيام  الفرع  في 
بـذلك  تقرير  ووضع  حساباتهم  حركة  وتقييم  أعمالهم 
تضمن  إذا  التحقق«  »وحدة  إلى  عنه  نسخة  وإرسال 

التقرير إشارة إلى عمليات غير اعتيادية.
»وحدة  لدى  املنشأتني  املصلحتني  من  كل  يعني  ما  في   .9
املادة ١٠ من هذا  من   )٤( البند  في  املذكورتني  التحقق« 

القرار:
املركز  في  العمليات  مراقبة  معايير  تطبيق  من  التأكد  أ( 
جلهة  املصلحتني  من  اي  عليها  تشرف  التي  والفروع 
التزامها بقواعد مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.  

يم
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ت
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على املعلومات املطلوبة مبوجب مبـدأ العنايـة الواجبـة 
ان  على  الطلب  عند  الالزمـة  الوثائق  من  نسخ  وعلى 
عن  نهائي  بشكل  املسؤولة  اجلهة  هو  املصرف  يكون 
مع  التعامل  عند  ذلك  إلى  باإلضافة  التدابير،  هذه 
اتخاذ  يتوجب  لبنان  خارج  متواجدة  ثالثة  أطراف 
احليطة واحلذر واالخذ بعني االعتبار املعلومات املتوفرة 
تلك  سيما  فيها  املتواجدة  الدول  مخاطر  مستوى  عن 
التي ال تطبق توصيات مجموعة العمل املالي أو تطبقها 

بشكل غير كاٍف.
اصحاب  يتضمن اسماء  وتيومي سجل خاص  مسك   .8 
لكل  بالنسبة  حتديدهم  مت  الذين   االقتصادي احلق 
وجود  عند  فقط  وذلك   طبيعي شخص  عميل/ 
 صاحب احلق االقتصادي اختالف بني العميل وبني

.عميل/ شخص معنوي وألي
حتديد وتقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب   .9 
التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات 
لتقدمي  اجلديدة  الوسائل  ذلك  في  مبا  جديدة،  مهنية 
تقنيات  استخدام  عن  تنشأ  التي  وتلك  اخلدمات، 
جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من املنتجات 
للمخاطر  تقييم  وإجراء  سابًقا،  واملوجودة  اجلديدة 
التقنيات  أو  املمارسات  أو  املنتجات  هذه  إطالق  قبل 
تلك  إلدارة  مناسبة  تدابير  واتخاذ  استخدامها  أو 

املخاطر وخفضها.

ثانًيا:
على الفروع والشركات التابعة العاملة في اخلارج التي متتلك 
املصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد، كحـد أدنى، اإلجراءات 
املنصوص عليها فـي هـذا النـظام وفـي حـال تعـذر ذلك نتيجة 
تعارضـها مـع أحكام الــقوانني واألنظمــة امللزمــة املعمول بها 
في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة على املصرف إعالم 

هيئة التحقيق اخلاصة بذلك.

ثالًثا:
الواجبة على  العناية  لبناني تطبيق اجراءات  على كل مصرف 
عمالء اي من فروعه في اخلارج في حال تنفيذه عملية او فتحه 
حساًبا في لبنان لصالح اي من هؤالء العمالء، حتى وان كانت 
هذه الفروع في اخلارج تقوم ايًضا بإجراءات العناية الواجبة.

 املادة ١٣
على مفوض املراقبة لدى املصرف:

تقـيد  مـن  للتحقق  الداخلي  التدقـيق  إجراءات  يراجع  أن   .١
وعـليه  النظام،  هـذا  وأحكام  القانون  بأحكام  املصـرف 
مجلس  إلى  يرفعه  بهذا اخلصوص  تقريـر سـنوي  إعـداد 
إدارة املصرف وإلى حاكم مصرف لبنان وإلى جلنة الرقابـة 
على املصـارف، على أن يتضمن هذا التقرير باإلضافة إلى 
نتائج املراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل أعمال الرقابة 

قيام  من  التحقق  حـول  مفصلة  معلومات  العمليات،  على 
املصرف، على األقل وعلى سبيل الذكر ال احلصر مبا يلي:

التقيد بأحكام املواد ٣، ٤، ٥، ٦، ١٠ ،١١ و ١٢ من  أ( 
هذا النظام.

.)KYC( تعبئة أمنوذج معرفة العمالء ب( 
وفتح  قبول  جلهـة  مكتوبـة  وإجراءات  سياسـة  إعتماد  ج( 

احلسابات اجلديدة للعمالء.
اإلستعالم عن مصدر األموال املتلقاة ووجهتها النهائية  د( 
وعن مبررات العمليات النقدية احملددة في قانون مكافحة 
تبييض األموال وهذا النظام وحتديد سقوف لإليداعات 
اخلارج  من  الواردة  وللتحاويل  النقدية  وللسحوبات 
وكذلك  احليطة،  إجراءات  ضمن  لها  التنبه  والواجب 
إعتماد مناذج إيداعات تظهر مصدر األموال املودعة عند 

جتاوز اإليداع أو مجموع اإليداعات السقف احملدد.
حتضير تقارير دورية )فصلية على األقل( حول حركة  هـ( 
اإليداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة 
في حسـابات العمالء ومراجعة هـذه التقارير من قبل 

القّيمني على اإلدارة وقسم التدقيق الداخلي.
تدابير  املعتمدة،  الداخلي  التدقيق  إجراءات  تضمني  و( 

متعلقة مبراجعة مدى التقيد بها.
أن يبلغ، فوًرا، حاكم مصرف لبنان بصفته رئيًسا لـ هيئة   .٢

التحقيق اخلاصة عن أية مخالفة ألحكام هذا النظام.

املادة ١٤
تطبق أحكام هذا النظام على املؤسسات املالية العاملة في لبنان.

 بيروت، في ١8 أيار ٢٠٠١
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

 
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١

موجه لهيئات االستثمار اجلماعي

املادة االولى
ممارستها  في  تتقيد،  ان  اجلماعي  االستثمار  هيئات  على 
ومتويل  ــوال  االم تبييض  مكافحة  قانون  بأحكام  لنشاطها، 
عن  الصادرة  وبالتوجيهات  التنظيمية  وبالنصوص  االرهــاب 
مصرف لبنان و/أو عن هيئة التحقيق اخلاصة بهذا اخلصوص 
االقتصادي«  احلــق  »صاحب  هوية  وحتديد  تعريف  فيه  مبا 

.)Beneficial Owner(



٩٩ السنوي 2020 التقرير 

15
years

املادة الثانية
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة 
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في ٢٦ حزيران ٢٠١8
 حـاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١

موجه ملؤسسات الوساطة املالية

املادة االولى
ممارستها  في  تتقيد،  ان  املالية  الوساطة  مؤسسات  على 
ومتويل  ــوال  االم تبييض  مكافحة  قانون  بأحكام  لنشاطها، 
عن  الصادرة  وبالتوجيهات  التنظيمية  وبالنصوص  االرهــاب 
مصرف لبنان و/أو عن هيئة التحقيق اخلاصة بهذا اخلصوص 
االقتصادي«  احلق  »صاحب  هوية  وحتديد  تعريف  فيه  مبا 

.)Beneficial Owner(

املادة الثانية
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة 
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في ٢٦ حزيران ٢٠١8
 حـاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٢

موجه للمؤسسات املالية

)اضيفت موجبات املادة السابعة مكرر مبوجب تعميم مصرف 
لبنان الوسيط رقم ٢٧٤ تاريخ ٢٢/8/٢٠١١(

املادة السابعة مكرر
يحظر على املؤسسات املالية كافة:

عمليات  تنفيذ  بغية  حصًرا  اال  الصرافة  بعمليات  القيام   .١
متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن 

اطار حتقيق موضوعها.

املعدنية  والسبائك  املعدنية  والقطع  النقدية  االوراق  شحن   .٢
واملسكوكات.

او  شيكات  بواسطة  اال  عمالئها  قبل  من  مبلغ  اي  تلقي   .٣
حتاويل مبا فيها لتكوين او تغطية الهوامش كافة باستثناء 
يوازي  ما  شهرًيا  مجموعها  يفوق  ال  نقدية  اموااًل  تلقيها 
مبلغ /١٠٠٠٠/ د.أ للعميل الواحد وذلك تسديًدا لتسليفات 
ممنوحة من قبلها )مبا فيها عمليات الفاكتورينغ( أو للقيام، 
عمليات  على  تشتمل  ال  مختلفة  بخدمات  ثانوي،  بشكل 

وساطة مالية )ادارة االمالك، توطني فواتير الهاتف ...(.
القيام بناًء لطلب عمالئها بتنفيذ عمليات حتاويل صادرة او   .٤
واردة من اخلارج او من الداخل لصالح اشخاص ثالثني في 

لبنان او في اخلارج تفوق مبلغ /١٥٠٠/ د.أ. 

 بيروت، في ٢٢ تشرين األول ١998
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

 
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٢

ـ »كونتوارات التسليف« موجه ل
املادة الثانية عشر 

القانونية  بالنصوص  التقيد   التسليف كونتوارات  على 
لبنان  عن مصرف  الصادرة  والتطبيقية  التنظيمية  والنصوص 
وجلنة الرقابة على املصارف في كل ما ال يتعارض مع احكام 

هذا القرار سيما منها تلك املتعلقة:
مبكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب مبا فيه تعريف   •

وحتديد هوية صاحب احلق االقتصادي. 

 بيروت، في ٢١ كانون الثاني ٢٠١٦
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٣

 النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة

)اضيفت موجبات المادة السابعة عشرة بموجب تعميم 
مصرف لبنان الوسيط رقم ٥٢8 تاريخ ١9/٢٠١9/9(

القسم اخلامس: أحكام مختلفة

املادة التاسعة
املصرف  ــوًرا  ف ــزّود  ت أن  صرافة  مؤسسة  كل  من  ُيطلب 

املعني:
بإشعار يتضمن معلومات عن أي شيك تصدره عليه أو عن   .١
أي عملية مصرفية تتم من خالله لصالح عمالئها السيما ما 
يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم ال 
وعن مصدر هذه املبالغ ووجهتها وهوية املستفيد وصاحب 
احلق اإلقتصادي وذلك في حال جتاوزت قيمة الشيك أو 

العملية مبلغ ١٠،٠٠٠ د.أ. أو ما يعادلها.
بإشعار يتضمن املعلومات املشار إليها في البند )١( من   .٢
هذه املادة عن أي حتويل يتم من خالله إلى أشخاص ثالثني 
 في لبنان ناجت عن عملية صرافة أو شحن أوراق نقدية و/أو

 »معادن ثمينة«، مهما بلغت قيمة املبلغ احملول.

املادة العاشرة
يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي 
أو  مساهميها  أو  أو شركائها  أصحابها  ألحد  يكون  مصرف 
مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر 
بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع هؤالء األشخاص 

إذا كانوا على عاتقهم.
للقيام  املصارف  لدى  الصرافة  مؤسسة  حسابات  تستعمل 

حصرًيا بعمليات الصرافة.

املادة احلادية عشرة
على كل مؤسسة صرافة:

املصارف  بأسماء  املصارف  على  الرقابة  جلنة  إعالم   •
على  الحق  تعديل  وبأي  لديها  حساباتها  فتح  مت  التي 

ذلك.
الرقابة على  بغية إعالم جلنة  الالزمة  اتخاذ اإلجراء  ات   •
املصارف بأسماء املصارف التي يكون ألحد األشخاص 
أعاله، حسابات مصرفية  العاشرة  املادة  في  املعددين 

فيها وبأي تعديل الحق على ذلك.

املادة الثانية عشرة
يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو 
قطع وسبائك معدنية ومسكوكات )في ما يلي »معادن ثمينة«( 
بـ »معادن  و/أو  بعمالت  استبدالها  بغية  عمالئها  أحد  من 
النقدية األوراق  شحن  بعمليات  القيام  عند  أو  أخرى   ثمينة« 
و/أو »املعادن الثمينة« القيام بذلك حصًرا بإحدى الطرق التالية:

ثمينة«،  »معادن  و/أو  نقدية  مبالغ  العميل  تسليم   •
للحالة. وفًقا 

إصدار شيك بإسم العميل يدفع فقط للمستفيد األّول.  •
أمر حتويل إلى حساب العميل املعني في مصرف عامل   •
إلى  أي حتويل  إجراء  طلب  دون  اخلارج  أو  لبنان  في 
أشخاص ثالثني إال داخل لبنان وشرط التقيد باملوجب 
املفروض في البند )٢( من املادة التاسعة من هذا النظام 

مهما بلغت قيمة املبلغ احملول.

املادة الثالثة عشرة
يحظر على مؤسسات الصرافة كافة:  .١

لدى  عمالئها  حسابات  في  مباشرًة  نقدية  مبالغ  إيداع   •
املصارف.

قبول أي نوع من التوكيل عن عمالئها.  •
بأي  القيام  »أ«  الفئة  من  الصرافة  مؤسسات  على  يحظر   .٢
عملية حتويل تفوق مبلغ ١،٥٠٠ د.أ. غير ناجتة عن عملية 
صرافة أو شحن عن طريق استالم مبالغ نقدية من عمالئها 
أشخاص  إلى  املصارف  لدى  حساباتها  عبر  وحتويلها 

ثالثني سواء في لبنان أو في اخلارج.
يحظر على مؤسسات الصرافة القيام بأي عمليات من أي   .٣
نوع كان )عمليات صيرفة أو غير صيرفة(، مسجلة داخل 
ميزانيتها أو خارجها، مع الشركات أو الصناديق املشتركة 
لالستثمار التي تكون اسهمها أو حصصها، كلًيا أو جزئًيا، 
من  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  أو مملوكة، بصورة  حلامله 
أو  لالستثمار اسهمها  أو صناديق مشتركة  قبل شركات 

حصصها، كلًيا أو جزئًيا، حلامله.

املادة الرابعة عشرة
على أي مؤسسة صرافة، في إطار ممارستها ألعمالها:

سواًء  لديها،  الودائع  حسابات  من  نوع  أي  فتح  عدم   •
أكانت مؤقتة أو انتقالية، لقاء تلقيها أموال نقدية.

لها  املسموح  املهام  تدخل ضمن  التي  العمليات،  تنفيذ   •
قانوًنا القيام بها، حصًرا من خالل احلسابات املصرفية 
الشخصية  للحسابات  استعمال  أي  دون  لها  العائدة 

العائدة ألي من املعددين في املادة العاشرة أعاله. 

املادة اخلامسة عشرة
على كل مؤسسة صرافة من الفئة »أ« أن تتقيد بالشروط التالية:
األموال  تبييض  ملكافحة  وفعالة  كافية  إجراء  ات  تضع  أن   .١

ومتويل اإلرهاًب. 
 (Compliance officer) امتثال  ضابط  بتعيني  تقوم  أن   .٢
اإلجــراء  املرعية  بالقوانني  املؤسسة  تقّيد  مراقبة  بغية 
وعن  لبنان  مصرف  عن  الصادرة  والتوصيات  وباألنظمة 
اخلاصة  التحقيق  هيئة  وعن  املصارف  على  الرقابة  جلنة 
ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  السيما 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، حيث ينطبق.
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ال تعتبر، مبفهوم هذه املادة، من البطاقات مسبقة الدفع احملظر 
اصدارها: 

باسم  واملصدرة  مصرفي  بحساب  املرتبطة  البطاقات   •
عميل  بحساب  املرتبطة  )كالبطاقات  معني  شخص 
واملصدرة باسمه او باسم احد أفراد عائلته والبطاقات 
املصدرة بناء لطلب رب العمل، ان كان شخًصا طبيعًيا 
العاملني  مخصصات  أو  رواتب  لدفع  معنوًيا،  أو 

لديه...(.
البطاقات الصادرة بطلب من املنظمات الدولية الشرعية   •
احمللية  واالجتماعية  االنسانية  للمساعدات  واملخصصة 

شرط احلصول على موافقة مصرف لبنان.

املادة اخلامسة مكرر 
التقيد  والوفاء  االئتمان  لبطاقات  املصدرة  املؤسسات  على 
بالقوانني النافذة وباألنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة 
خاصة تلك املتعلقة مبكافحة تبييض االموال ومت ويل االرهاب 

مبا فيه تعريف وحتديد هوية »صاحب احلق االقتصادي«. 

 بيروت، في ١٠ حزيران ١999
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٦٩

موجه للمصارف وللمؤسسات املالية وللمؤسسات التي 
تتعاطى العمليات املالية واملصرفية بالوسائل اإللكترونية

)ُعّدلت موجبات البند 8 من املادة ٥ مبوجب تعميم مصرف 
لبنان الوسيط رقم ٤98 تاريخ ٢٠١8/٦/١٣ وأضيفت 

موجبات البند ٢١ من املادة ٥ مبوجب تعميم مصرف لبنان 
الوسيط رقم ٥٢9 تاريخ ١9/٢٠١9/9( 

املادة اخلامسة 
على جميع املؤسسات غير املصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل 

النقدية داخل لبنان بالوسائل االلكترونية، ان:
مصرف  عن  الصادرة  وباالنظمة  النافذة  بالقوانني  تتقيد   .8
لبنان وبصورة خاصة تلك املتعلقة مبكافحة تبييض االموال 
»صاحب  هوية  وحتديد  تعريف  فيه  مبا  االرهاب  ومتويل 

احلق االقتصادي«.
االلكتروني، الئحة مبواقع/نقاط خدمة  موقعها  على  تنشر   .٢١
 )Points of Electronic Transfers( التحاويل االلكترونية
وأي تعديل يطرأ على هذه الالئحة فور حصوله. يجب أن 
اسم  التالية:  املعلومات  االقل  على  الالئحة  هذه  تتضمن 
عن  املسؤول  اسم  بلدة، شارع(،  )قضاء،  العنوان  املركز، 

املركز، رقم الهاتف...

يم
عام

ت

أن تعمل على إخضاع ضابط اإلمتثال باستمرار لدورات   .٣
ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  مجال  في  تدريبية 
في  متخصصة  شهادات  على  حصوله  على  أو  اإلرهاب 
CAMS - Certified Anti-  الـ كشهادة  املجال  هذا 
القرار  في  احملددة   money Laundering Specialist
األساسي رقم 9٢8٦ تاريخ ٢٠٠٦/٣/9 املرفق بالتعميم 

األساسي رقم ١٠٣.
أن تنظم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة املتعلقة بعمليات   .٤
األقل،  على  وتتضمن،  اإلرهــاب  ومتويل  األمــوال  تبييض 
األسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق اخلاصة.

ومن  لديها  العاملني  مؤهالت  من  دوري  بشكٍل  تتأكد  أن   .٥
الصفات األخالقية التي يتمتعون بها.

متنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع 
بتاريخ  تنتهي  مهلة  املادة  هذه  من  و)٤(   )٢( البندين  أحكام 

٢٠١٢/١/٢ لتسوية أوضاعها.

املادة السادسة عشرة
وباألنظمة  النافذة  بالقوانني  التقيد  الصرافة  مؤسسات  على 
املتعلقة  تلك  خاصة  وبصورة  لبنان  مصرف  عن  الــصــادرة 
تعريف  فيه  مبا  االرهــاب  ومتويل  ــوال  االم تبييض  مبكافحة 

وحتديد هوية »صاحب احلق االقتصادي. 

املادة السابعة عشرة: 
عن  لبنان  مصرف  إبالغ  كافة  الصرافة  مؤسسات  من  يطلب 
أي تعديل أو تغيير على املعلومات الواردة في الالئحة املفصلة 
عن مؤسسات الصرافة املنشورة على موقعه اإللكتلروني فور 

حصوله. 

 بيروت، في ٢٧ أيلول ٢٠٠١
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٦٣

موجه للمصارف وللمؤسسات املالية وللمؤسسات املصدرة 
لبطاقات اإلئتمان والوفاء 

)بعد التعديل الذي أدخله التعميمني الوسيطني رقم ٤١٥ تاريخ 
٢٠١٦/٣/٢٤ ورقم ٤١8 تاريخ ٤/٢٢/ ٢٠١٦ وبعد آخر 
تعديل أدخله التعميم الوسيط رقم ٤98 تاريخ ٦/١٣/٢٠١8(

املادة الثانية مكرر 
لبطاقات  املصدرة  واملؤسسات  املصارف  على  يحظر 
الدفع. مسبقة  بطاقات  ترويج  أو  اصدار  والوفاء،   االئتمان 

(Prepaid Cards)



قوانين وأنظمة١٠٢

املادة التاسعة
على املؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل 
اإللكترونية تضمني امر التحويل والرسائل املرفقة به كامل هوية 
بالتحويل بشكل دقيق )االسم والعنوان( ورقم احلساب  اآلمر 
أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب ومصدر 
هذه األموال ووجهتها وغايتها وهوية املستفيد وصاحب احلق 

اإلقتصادي، وفًقا للحالة.
كما على هذه املؤسسات تزويد السلطات املختصة باملعلومات 
تاريخ من  عمل  ــام  أي ثالثة  مهلة  خــالل  كاملة  عنها   املنوه 

طلبها.

املادة التاسعة مكرر
من  و)٤(   )٣( البندين  في  احملــددة  املؤسسات  من  أي  على 
»املادة ٢« من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية 

بالوسائل اإللكترونية التقيد على االقل مبا يلي:
التحقق من هوية الزبائن وعناوينهم باالستناد الى وثائق   .١

رسمية.
مسك سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها   .٢

مبلغ ١٠،٠٠٠ د.أ. او ما يعادله.
الزبائن،  )هوية  الرسمية  الوثائق  عن  بصور  االحتفاظ   .٣
تفوق  التي  بالعمليات  املتعلقة  املستندات  وعن  العنوان( 
قيمة كل منها مبلغ ١٠،٠٠٠ د.أ. او ما يعادله ملدة ال تقل 

عن خمس سنوات.
 )Internal Control System( وضع نظام ضبط داخلي  .٤
يشمل  االرهــاب  ومتويل  االمــوال  تبييض  ملكافحة  فاعل 

كحد ادنى:
تبييض  ملكافحة  وفعال  كاٍف  إجراء  ات  دليل  وضع  أ( 
العناية  إجراء  ات  يشمل  اإلرهاب  ومتويل  األموال 
عملياتهم  تتكرر  التي  العمالء  املطلوبة جتاه  الواجبة 

وتفوق مبلغ معني.
تعيني ضابط امتثال )Compliance Officer(، على  ب( 
أن يخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا املجال.

اعتماد برامج معلوماتية ملراقبة العمليات. ج( 
عن  دورية  تقارير  بإعداد  االمتثال  ضابط  قيام  د( 
 Risk Based( املخاطر  على  ترتكز  العمليات  مراقبة 
املطلوبة،  باالجراء ات  التقيد  مدى  وعن   )Approach
الوكالء  إلتزام  مدى  أيًضا  تقاريره  تشمل  ان  على 

الثانويني باإلجراء  ات واالنظمة.

املتعلقة  املجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم  هـ( 
تتضمن  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  بعمليات 
»هيئة  قبل  من  تعمم  التي  األسماء  األقل،  على 
قبل  من  عنها  املبلغ  واالسماء  اخلاصة«  التحقيق 
 املؤسسة املعنية الى الهيئة املذكورة وحتديثها بصورة

مستمرة.

إبالغ »هيئة التحقيق اخلاصة« عن تفاصيل العمليات التي   .٥
يشتبه أنها تخفي تبييًضا لألموال أو متوياًل لإلرهاب.

املسؤولية،  طائلة  حتــت  لديها،  املوظفني  مــن  الطلب   .٦
اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قيام  عند  العمالء  إعالم  عدم 
باإلستعالم أو بالتدقيق في عملياتهم اال في حال صدور 

قرار عن هذه الهيئة يفيد بذلك.
تزويد »هيئة التحقيق اخلاصة« بنسخة عن التقرير السنوي   .٧
من  بالتحقق  واملتعلق  لديها  املراقبة  مفوض  يعده  الذي 
اجراء ات مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب املطبقة 
في املؤسسة املعنية ومدى فاعلية هذه االجراء ات وذلك في 
املالية  السنة  يلي  الذي  نيسان  نهاية شهر  اقصاها  مهلة 

املنصرمة.

 بيروت، في ٣٠ آذار ٢٠٠٠
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٨١

موجه للمصارف وللمؤسسات املالية 

)اضيفت موجبات البند ٧ من املادة األولى مبوجب تعميم 
مصرف لبنان الوسيط رقم ٤١١ تاريخ ٢٠١٦/٢/٢9 

وموجبات البند ١٠ من املادة األولى مبوجب تعميم مصرف 
لبنان الوسيط رقم ٥٢١ تاريخ ٧/١8/٢٠١9(

املادة األولى: البندين )٧( و )١٠(
٧.  يحظر على املصارف واملؤسسات املالية القيام بأي عمليات 
من أي نوع كان، مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير 
مالية، مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها، مع الشركات 
أو  اسهمها  تكون  التي  لالستثمار  املشتركة  الصناديق  أو 
حصصها، كلًيا أو جزئًيا، حلامله أو مملوكة، بصورة مباشرة 
مشتركة  صناديق  أو  شركات  قبل  من  مباشرة،  غير  أو 

لالستثمار اسهمها أو حصصها، كلًيا أو جزئًيا، حلامله.
أوالً:  .١٠

املالية، منح أو جتديد    يحظر على املصارف واملؤسسات 
اعمالها  حجم  شركة  أو  مؤسسة  أي  الــى  تسهيالت 
السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية 
مليون ليرة لبنانية اال ضمن الشرطني التاليني مجتمعني:

•  ان يكون قد مت االستحصال من املؤسسة أو الشركة  	
على بيانات مالية مدققة وفًقا لألصول )امليزانية وحساب 
االرباح واخلسائر وبيان التدفقات النقدية( بحيث تتم 

الدراسة االئتمانية على اساس هذه البيانات.
الى  املقدمة  لتلك  مطابقة  البيانات  هذه  تكون  •  ان  	

االدارة الضريبية.
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ثانًيا:  
  تعطى املصارف واملؤسسات املالية التي تكون في وضع 
مهلة  هذا   )١٠( البند  من  »أواًل«  املقطع  ألحكام  مخالف 
ملفات  اوضــاع  لتسوية   ٢٠٢٠/9/٣٠ االقصى  حدها 

التسليف العائدة لعمالئها.
  وعلى املصارف واملؤسسات املالية طلب التسديد الفوري 
لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خالل املهلة املشار اليها 
اعاله واال ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير 
منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة املمنوح بها 

القرض مبا يوازي قيمته لغاية امتام تسوية اوضاعه.

 بيروت، في ٢١ شباط ٢٠٠١
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٨٩

موجه للمصارف وملؤسسات الصرافة
عمليات شحن األوراق النقدية و»املعادن الثمينة«

)اضيفت هذه املوجبات مبوجب تعميم مصرف لبنان الوسيط 
رقم ٢٦٣ تاريخ ٢٠١١/٥/٢١(

املادة االولى
النقدية  االوراق  بشحن  تقوم  التي  الصرافة  مؤسسات   على 
و/أو القطع والسبائك املعدنية واملسكوكات )في ما يلي »املعادن 

الثمينة«( من والى لبنان التقيد بالشروط التالية مجتمعة:
املخصص  رأسمالها  يقل  ال  وان  )أ(  الفئة  من  تكون  ان   .١

للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية.
بني  من  اعمالها  على  مراقبة  مفوض  بتعيني  تقوم  ان   .٢

الشركات املعروفة عاملًيا.
االوراق  لعمليات شحن  القيود احملاسبية  بفصل  تقوم  أن   .٣
النقدية و/أو »املعادن الثمينة« عن القيود املتعلقة بعملياتها 

االخرى.
ان تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض االموال وسائر االنظمة   .٤
الصادرة عن مصرف لبنان وعن هيئة التحقيق اخلاصة بهذا 
اخلصوص السيما نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب، حيث ينطبق.
 )Compliance officer( امتثال  بتعيني ضابط  تقوم  ان   .٥
أو وحدة امتثال )Compliance unit( بغية مراقبة تقّيد 
املؤسسة بالقوانني املرعية االجراء وباالنظمة والتوصيات 
على  الرقابة  جلنة  وعن  لبنان  مصرف  عن  الصادرة 
مراقبة  نظام  السيما  اخلاصة  التحقيق  وهيئة  املصارف 
االموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات 

ومتويل االرهاب، حيث ينطبق.

وحدة  رئيس  أو  االمتثال  اخضاع ضابط  على  تعمل  ان   .٦
مكافحة  مجال  في  تدريبية  لدورات  باستمرار  االمتثال 
على  حصوله  على  أو  االرهاب  ومتويل  االموال  تبييض 
 CAMS شهادات متخصصة في هذا املجال كشهادة الـ
 - Certified Anti-money Laundering Specialist
تاريخ   9٢8٦ رقم  االساسي  القرار  في  احملددة 

٢٠٠٦/٣/9 املرفق بالتعميم االساسي رقم ١٠٣. 
 Internal Audit( ان تقوم بتعيني مسؤول تدقيق داخلي  .٧
Officer( للقيام بعمليات التدقيق الداخلي على عملياتها.
متنح املؤسسات املعنية مهلة تنتهي بتاريخ ٢٠١١/١٢/٣١   
للتقيد بأحكام البنود )٢( و)٣( و)٥( و)٧( من هذه املادة 

وبتاريخ ٢٠١٢/٣/٣١ للتقيد بأحكام البند )١( منها.

املادة الثانية
على املصارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن االوراق 
النقدية و/أو »املعادن الثمينة« من والى لبنان ان تقوم بتزويد 
جلنة الرقابة على املصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان 

في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل معدن، مبا يلي:
وضعية شهرية معدة وفًقا لالمنوذج رقم )١( تفصل بشكل  أ( 
واضح اجمالي حجم عمليات شحن االوراق النقدية و/أو 

»املعادن الثمينة«، من والى لبنان.
وضعية شهرية معدة وفًقا لالمنوذج رقم )٢( تفصل بشكل  ب( 
النقدية االوراق  شحن  فيها  مت  التي  املرات  عدد   واضح 

و/أو »املعادن الثمينة«، من والى لبنان.
وضعية شهرية معدة وفًقا لالمنوذج رقم )٣( تبني اجمالي  ج( 
حجم انتقال االوراق النقدية و/أو »املعادن الثمينة« داخل 
التي تقوم بها هذه املؤسسات  العمليات  الناجت عن  لبنان 
في ما بينها وفي ما بني املصارف واملؤسسات اخلاضعة 
نقدية اوراق  بشحن  تقوم  ال  التي  لبنان  مصرف   لرقابة 

و/أو »معادن ثمينة«.
وضعية شهرية معدة وفًقا لالمنوذج رقم )٤( تبني جميع  د( 
الثمينة«  »املعادن  و/أو  النقدية  االوراق  انتقال  عمليات 
داخل لبنان التي توازي او تفوق قيمتها مبلغ /١٠،٠٠٠/ 

دوالر اميركي.

املادة الثالثة
و/أو  النقدية  االوراق  بشحن  تقوم  ال  التي  املصارف  على 
»املعادن الثمينة« من والى لبنان ان تقوم بتزويد جلنة الرقابة 
بوضعية  لبنان  مصرف  في  الصيرفة  ومديرية  املصارف  على 
شهرية معدة وفًقا لالمنوذج رقم )٣( تبني حجم انتقال االوراق 
النقدية و/أو »املعادن الثمينة« داخل لبنان، الناجت عن العمليات 
هذه  بني  ما  وفي  بينها  ما  في  املصارف  هذه  بها  تقوم  التي 
لبنان التي ال  املصارف واملؤسسات اخلاضعة لرقابة مصرف 

تقوم بشحن االوراق النقدية و/أو »املعادن الثمينة«.
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قوانين وأنظمة١٠٤

املادة الرابعة
الثانية  املادتني  في  اليها  املشار  الشهرية  الوضعيات  ترسل 
ضمن   )Diskettes( ممغنطة  اسطوانات  على  اعاله  والثالثة 
في  وذلك  عنه  املصرح  الشهر  انتهاء  تلي  ايام  عشرة  مهلة 
النقدية  ــالوراق  ل شحن  عمليات  وجــود  عدم  او  وجــود   حال 
 و/أو »املعادن الثمينة« من والى لبنان او انتقال لالموال النقدية 

و/أو »املعادن الثمينة« داخل لبنان.

املادة اخلامسة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة السادسة
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في ١١ كانون الثاني ٢٠٠٢
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١١١

 موجه للمصارف وللمؤسسات املالية وملؤسسات 
 الوساطة املالية ولشركات اإليجار التمويلي 

وملؤسسات الصرافة وللجمهور

عمليات التحاويل النقدية وفًقا لنظام احلوالة 

)بعد التعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم ٣٣٧
تاريخ ٢٠/9/٢٠١٣( 

املادة األولى
األنظمة  بـ »احلوالة«  يقصد  القرار،  أحكام هذا  تطبيق  لغايات 
املالي  القطاع  خارج  تقع  التي  االموال  لتحويل  الرسمية  غير 
املتعارف عليه والتي تقوم بها املؤسسات واألشخاص مبن فيهم 

سماسرة ووسطاء احلوالة )حواال دار(. 

املادة الثانية
القيام  حق  فقط،  )أ(  الفئة  من  الصرافة  مبؤسسات  يحصر 
»احلوالة« سواء حلسابها  النقدية عن طريق  التحاويل  بعمليات 
او حلساب الغير وبالتالي يحظر على هذه املؤسسات في معرض 
تنفيذها عمليات »احلوالة« القيام باي نوع من العمليات املصرفية 
املنصوص عليها في قانون النقد والتسليف السيما تلقي الودائع.

تاريخ   ٣٤٧ رقم  القانون  الى  باالستناد  عليها  يحظر  كما 
بعمليات  القيام  الصرافة  مهنة  بتنظيم  املتعلق   ٢٠٠١/8/٦
تخرج عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، 

ادارة االموال وغيرها.

املادة الثالثة
بعمليات  القيام  ترغب  )أ(  الفئة  من  مؤسسة صرافة  كل  على 

التحاويل عن طريق نظام »احلوالة« أن:

تعلم، مسبًقا، مصرف لبنان خطًيا بذلك.  .١
كحد  تتضمن  »احلوالة«  لعمليات  خاصة  بسجالت  حتتفظ   .٢
بهذا  املرفق  األمنــوذج  في  إليها  املشار  املعلومات  أدنى 
القرار وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعمالء املعنيني 

وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات.

املادة الرابعة
او خارجة(  )واردة  الواحدة  احلوالة  قيمة  تتجاوز  ال  ان  يجب 
مبلغ /٠٠٠ ٢٠/ د.أ. او ما يوازيه بالعمالت االخرى، على ان 
ال يفوق في اي وقت خالل السنة الواحدة مجموع احلواالت كافة 

عشرة اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة.

املادة اخلامسة
اتخاذ  »احلوالة«،  عمليات  متارس  صرافة  مؤسسة  كل  على 
املفروضة  املوجبات  بتطبيق  املتعلقة  كافة  والتدابير  االجراء ات 
عليها مبوجب االحكام القانونية النافذة السيما قانون مكافحة 
لبنان  مصرف  عن  الصادرة  االنظمة  وسائر  االموال  تبييض 
وعن جلنة الرقابة على املصارف وعن »هيئة التحقيق اخلاصة« 
وان تقوم بشكل خاص بالتقيد باملوجبات املنصوص عليها في 
املتعلق   ٢٠١٣/١/١٢ تاريخ   ١١٣٢٣ رقم  االساسي  القرار 
بانشاء دائرة امتثال باالضافة الى وضع اجراء ات وتدابير ترتكز 
 على املخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة )واردة 

او خارجة(.

املادة السادسة
يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حواالت 
هذه  قيمة  تسديد  مراسليها،  من  احلوالة  لنظام  وفًقا  نقدية 
حتاويل  او  شيكات  مبوجب  او  املقايضة  طريق  عن  احلواالت 

مصرفية حلساب املستفيد من احلوالة.
حسابها  عــن  متفرع  حساب  فتح  املــؤســســات،  هــذه  وعلى 
االساسي )Sub Account( مخصص لتنفيذ عمليات املقاصة 
مع الشركات املراسلة في اخلارج الناجتة عن عمليات احلوالة.

املادة السابعة
»املادة  الحكام  مخالف  بوضع  تكون  التي  املؤسسات  تعطى 
اخلامسة« من هذا القرار مهلة حتى تاريخ ٢٠١٤/٣/٣١ للتقيد 

باحكامه وتسوية اوضاعها.

املادة الثامنة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة التاسعة
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في ٢٤ أيلول ٢٠٠٧
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٢٦

موجه للمصارف واملؤسسات املالية
عالقة املصارف واملؤسسات املالية مع املراسلني

املادة األولى
على املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان:

التشدد في تطبيق نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية   .١
بالنسبة  تبييض األموال ومتويل اإلرهاب السيما  ملكافحة 
للحدود عابرة  عمليات  تنفيذ  يطلبون  الذين   للعمالء 

)Cross-border( من خالل مصارف أو مؤسسات مالية 
مراسلة وذلك:

 Risk Based( املخاطر  على  املبنية  املقاربة  باعتماد  أ( 
وصاحب  العمالء  هوية  من  والتحقق   )Approach
املعلومات  على  واإلستحصال  اإلقتصادي  احلق 
املطلوبة ووضع إجراء  ات ملراقبة العمليات واحلسابات 

العائدة لهم بشكل مستمر.
لديها  املنشأة  املجمعة  املعلومات  مركزية  بتحديث  ب( 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  بعمليات  واملتعلقة 

وذلك مبا يتناسب مع أحكام هذا القرار.
بإبالغ هيئة التحقيق اخلاصة عن أي عملية يشتبه أنها  ج( 
قد تشكل مخالفة للموجبات املفروضة في هذا القرار.

أن تكون على اطالع كامل على القوانني واألنظمة املطبقة   .٢
على مراسليها في اخلارج وأن تتعامل معهم وفًقا للقوانني 
واألنظمة واإلجراء  ات والعقوبات والتقييدات املقررة من قبل 
املنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية 

في بالد هؤالء املراسلني.

الدقة  درجات  أقصى  اعتماد  االطار،  هذا  في  وعليها   
اإلقتصادي  احلق  صاحب  من  للتأكد  واحلذر  واحليطة 

للعمليات التي تقوم بها.
تطبق أحكام هذه املادة على التعامل الذي يتم بني املصارف   
واملؤسسات املالية العاملة في لبنان والفروع واملؤسسات 

الشقيقة أو التابعة في اخلارج.
لدى  مفتوحة  حسابات  على  املنفذة  الدفع  عمليات  مراقبة   .٣
 Transactions Payable Through( مراسلة  مصارف 
الواجبة  العناية  إجراء  ات  تطبيق  في  والتشدد   )Accounts
املعززة )Enhanced Due Diligence( على العمالء املعنيني.

املادة الثانية
واملؤسسات  تقيد املصارف  التحقق من  املراقبة  على مفوضي 
يعدونه  الذي  التقرير  وتضمني  القرار  هذا  بأحكام  املالية 
بخصوص إجراء  ات مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، معلومات مفصلة حول التحقق 
من اإلجراء  ات املتبعة ونتائج املراجعة التي يجرونها ومالحظاتهم 

بهذا اخلصوص.

املادة الثالثة
اإلدارية  للعقوبات  القرار  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يتعرض 
املنصوص عليها في القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء والسيما 
النقد  قانون  من   ٢٠8 املادة  في  عليها  املنصوص  للعقوبات 

والتسليف.

املادة الرابعة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة اخلامسة
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في ٥ نيسان ٢٠١٢
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣٦

موجه للمصارف وللمؤسسات املالية ولسائر املؤسسات 
اخلاضعة لترخيص أو لرقابة مصرف لبنان

املادة االولى
املؤسسات  وسائر  املالية  واملؤسسات  املصارف  من  يطلب 
اخلاضعة لترخيص أو لرقابة مصرف لبنان، كل في ما خصها، 

ما يلي:
املوقع  على  يتم  حتديث  اي  مبراجعة  بإستمرار  القيام   .١
ما  في   )UNSC Website( األمن  ملجلس  اإللكتروني 
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قوانين وأنظمة١٠٦

الصادرة  اللوائح  على  واملدرجة  احملددة  باالسماء  يتعلق 
مبوجب قرارات مجلس االمن رقم ١٢٦٧ )١999( ورقم 
١988 )٢٠١١( ورقم ١989 )٢٠١١( والقرارات الالحقة 
املتعلقة بهذا اخلصوص و/أو اللوائح الصادرة عن جلان 
العقوبات اخلاصة، والقيام تلقائيا وفورا دون تأخير ودون 
سابق انذار بتجميد االموال او احلسابات او العمليات أو 
األصول األخرى العائدة لهذه االسماء فور إدراجها وذلك 
مباشر،  غير  أو  )مباشر  كان  بأي شكل  وجدت  حال  في 
اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  تزويد  يتم  ان  على  مشترك...(، 
وخالل مهلة اقصاها ٤8 ساعة مبا يفيد انها قامت بذلك 

وباملعلومات املتوفرة لديها بهذا اخلصوص.
ابالغ »هيئة التحقيق اخلاصة« في حال وجود تشابه بني   .٢
اسم احد عمالئها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على 
اللوائح الصادرة مبوجب قرارات مجلس االمن املنوه عنها 
العقوبات  جلان  عن  الصادرة  و/أو  اعاله   )١( البند  في 

اخلاصة.

املادة الثانية
تطبق أحكام هذا القرار على الفروع واملؤسسات الشقيقة أو 

التابعة في اخلارج.

املادة الثالثة
من  عشرة  الثالثة  املادة  في  اليها  املشار  للعقوبات  يتعرض 
القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ كل من يخالف احكام 
الفوري  التجميد  االلتزام مبوجب  القرار سيما جلهة عدم  هذا 

املشار اليه في البند )١( من املادة االولى اعاله.

املادة الرابعة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة اخلامسة
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في ٢٢ كانون األول ٢٠١٥
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣٧

 موجه للمصارف وللمؤسسات املالية
ولسائر املؤسسات اخلاضعة لرقابة مصرف لبنان

 اصول التعامل مع القانون االميركي الصادر 
بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١8 ومع انظمته التطبيقية

املادة االولى
تطبيقها  اطار  ضمن  املالية،  واملؤسسات  املصارف  على 
 ٢٠١٢/٤/٥ تاريخ   ١٠9٦٥ رقم  االساسي  القرار  الحكام 
املرفق بالتعميم االساسي رقم ١٢٦ املتعلق بعالقة املصارف 
املؤسسات  سائر  وعلى  املراسلني،  مع  املالية  واملؤسسات 
تقوم  ان  لبنان، كل في ما خصها،  لرقابة مصرف  اخلاضعة 

على كامل مسؤوليتها، مبا يلي:

أواًل:
األميركي  القانون  مضمون  مع  يتناسب  مبا  عملياتها  بتنفيذ 
التطبيقية  بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١8 ومضمون االنظمة  الصادر 

املصدرة باالستناد اليه.

ثانًيا:
والتدابير  باإلجراء ات  فوًرا،  اخلاصة«،  التحقيق  »هيئة  بابالغ 
التي قد تتخذها متاشًيا مع مضمون النصوص املشار اليها 
في املقطع »أواًل« من هذه املادة سيما جلهة جتميد او اقفال 
اي حساب عائد الحد عمالئها او االمتناع عن التعامل او عن 
فتح اي حساب له وتوضيح االسباب املوجبة التي تبرر اتخاذ 

هذه االجراء ات والتدابير.

املادة الثانية
والتدابير  ــراء ات  االجـ خص  ما  في  املفعول،  سارية  تبقى 
املنصوص عليها في املقطع »ثانًيا« من املادة االولى من هذا 

القرار، سائر االحكام النظامية والتطبيقية غير املخالفة.

املادة الثالثة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الرابعة
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في ٣ أيار ٢٠١٦
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه
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تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣٨

موجه للمصارف وللمؤسسات املالية

 تبادل املعلومات الضرائبية املشمولة بالسرية املصرفية، 
متاشًيا مع املعايير الدولية

املادة االولى
ان  خصها،  ما  في  كل  املالية،  واملؤسسات  املصارف  على 
ــة  االداري ــراء ات  االجـ باتخاذ  مسؤوليتها،  كامل  على  تقوم، 
باملعلومات  اخلاصة  التحقيق  هيئة  لتزويد  املناسبة  والتقنية 
بعض  حسابات  حول  املعنية  االجنبية  السلطات  تطلبها  التي 
املقيمني في بلدانها وذلك من وزارة املالية اللبنانية وضمن اطار 
العاملي  املنتدى  لتوصيات  تطبيًقا  الضرائبية  املعلومات   تبادل 
(Global Forum) حول الشفافية وتبادل املعلومات ألغراض 
ضريبية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية (OECD) ووفًقا 
التحقيق  هيئة  الغاية  لهذه  ستضعها  التي  التنظيمية  لآللية 

اخلاصة بالتنسيق مع مصرف لبنان.

املادة الثانية
يعمل بهذا القرار فور صدوره. 

املادة الثالثة 
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في ٥ آب ٢٠١٦
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣٩

موجه للمصارف وللمؤسسات املالية

التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية

 )بعد آخر تعديل الذي أدخله تعميم مصرف لبنان الوسيط 
رقم ٥٤8 تاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١(

املادة األولى: تعريف املصطلحات
أواًل:

لغايات تطبيق أحكام القانون رقم 55 تاريخ 2016/10/27 
)قانون تبادل املعلومات لغايات ضريبية( وأحكام هذا القرار، 

تعتمد التعريفات التالية:
القانون: القانون رقم 55 تاريخ 2016/10/27.  .١

 )3( البند  تطبيق  دقائق  حتديد  مرسوم  املرسوم:   .٢
تاريخ   55 رقم  املعجل  القانون  من  »سادًسا«  من 
2016/10/27 )قانون تبادل املعلومات لغايات ضريبية(.

للمعلومات  التلقائي  للتبادل  املشترك  املعيار  املعيار:   .٣
التعاون  منظمة  مجلس  من  عليه  املوافق  وتفسيراته، 
والذي   2014 متوز   15 في  االقتصادية  والتنمية 
الواجبة  والعناية  باإلبالغ  يتضمن اإلجراء ات اخلاصة 
أي  ذلك  في  مبا  للمعلومات،  التلقائي  التبادل  لغايات 
تعديل الحق وأي تفسير تنشره منظمة التعاون والتنمية 

االقتصادية على هذا »املعيار«.
إدراجها في اجلدول رقم  دولة مشاركة: أي دولة مت   .٤

)3( من »املرسوم«.
مؤسسة مالية:  .٥

أي مصرف أو مؤسسة مالية أو أية شركة أو هيئة  أ( 
خاضعة لرقابة مصرف لبنان، تقوم بأعمال مماثلة 
ألعمال املؤسسة املالية كما هي معّرفة في القسم 

VIII من »املعيار«.
لبنان  خارج  الفروع  التعريف  هذا  يشمل  ال  ب( 

للمؤسسات املالية املعّرفـة في البند )أ( أعاله.
يشمل التعريف املذكور في البند )أ( الفروع العاملة  ج( 
لبنان  في  املقيمة  غير  املالية  للمؤسسات  لبنان  في 
والتي تقوم بأعمال »املؤسسة املالية« كما هي معّرفة 

في القسم VIII من هذا »املعيار«.
مالية«  »مؤسسة  أي  باإلبالغ:  ملزمة  مالية  مؤسسة   .٦
باإلبالغ«  امللزمة  غير  املالية  »املؤسسات  ليست ضمن 

كما هي معّرفة أدناه.
مؤسسة مالية غير ملزمة باإلبالغ:  .٧

الفقرات  تعريفها في  أي »مؤسسة مالية« كما ورد  أ( 
 B1 (a), (b),[ )الفرعية )ب( )1( )أ(، )ب(، )د( و)هـ

and (e) (d)[ من القسم VIII من »املعيار«، أو

أي كيان مت إدراجه في اجلدول رقم )2( من »املرسوم«. ب( 
احلساب املالي: أي حساب ينطبق عليه املعنى الوارد   .8

في القسم VIII من »املعيار«.
حساب موجود مسبًقا: أي حساب مالي موجود لدى   .9
»مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ« بتاريخ 30 حزيران 2017.
حساب جديد: »احلساب املالي« املفتوح لدى »مؤسسة   .١٠
مالية ملزمة باإلبالغ« بعد تاريخ 1 متوز 2017 ضمًنا.

عائد  مسبًقا«  موجود  »حساب  القيمة:  عالي  حساب   .١١
رصيده  يكون  طبيعيني  أشخاص  عدة  أو  لشخص 
اإلجمالي أو قيمته اإلجمالية تفوق املليون دوالر أمريكي 
)1،000،000$( بتاريخ كل من 30 حزيران 2017 
و31 كانون األول 2017 أو 31 كانون األول من أي 

سنة الحقة.
القيمة: »حساب موجود مسبًقا« عائد  حساب متدني   .١٢
رصيده  يفوق  ال  طبيعيني  أشخاص  عدة  أو  لشخص 
أمريكي  دوالر  املليون  اإلجمالية  قيمته  أو  اإلجمالي 

)1،000،000$( بتاريخ 30 حزيران 2017.

يم
عام

ت



قوانين وأنظمة١٠٨

احلساب املستثنى:  .١٣
الفقـرات  في  حتـديـده  تـم  كمـا  حسـاب  كـل  أ( 
 ]C17 (a) to (f)[ )الفـرعيـة )ج( )17( )أ( إلى )و

من القسم VIII من »املعيار«؛ أو
اجلدول  في  مستثنى  كحساب  مدرج  حساب  كل  ب( 

رقم )1( من »املرسوم«.
املعلومـات  يتضمـن  تقـريـر  هـو  املعلومات:  تصريح   .١٤

احملـددة فـي القسـم I من »املعيار«.
التعريف  عليه  ينطبق  شخص  أي  احلساب:  صاحب   .١٥
الوارد في الفقرة الفرعية )هـ( )E1[ )1[ من القسم 

VIII من »املعيار«.

الشخص صاحب السيطرة: أي شخص ينطبق عليه   .16
التعريف الوارد في القسم VIII من »املعيار«.

تغيير  أي  الظروف:  الظروف/تبّدل  في  التغيير   .17
ما  بحالة شخص  تتعلق  اضافية  معلومات  عنه  ينجم 
أو تتعارض مع تلك احلالة. باإلضافة إلى ذلك، يشمل 
أي  الظروف«  الظروف/تبّدل  في  »التغيير  مصطلح 
تغيير أو إضافة تطرأ على املعلومات املتعلقة باحلساب 
أي إضافة  ذلك  في  لـ »صاحب احلساب« )مبا  العائد 
أو  احلساب«(  لـ »صاحب  آخر  تغيير  أو  استبدال  أو 
حساب  بأي  متعلقة  معلومات  على  يطرأ  تغيير  أي 
مرتبط مبثل هذا احلساب )استناًدا إلى تطبيق قواعد 
جمع احلسابات املالية الـواردة في الفـقـرات الفـرعيـة 
 VII القسـم  من   ]C1 to 3[  )3( )ج(  إلى   )1( )ج( 
من »املعيار«(، في حال كان هذا التغيير أو اإلضافة 

للمعلومات يؤثران على حالة »صاحب احلساب«.
ثانًيا:

لغايات تطبيق القسم I من »املعيار«، تعتبر الدولة امللزم   .1
اإلبالغ لها على أنها أي دولة واردة في اجلدول رقم 

)4( من »املرسوم«.
في  الواردة  الواجبة  العناية  إجراء ات  تطبيق  لغايات   .2
األقسام II لغاية VII من »املعيار« وفي هذا القرار، 
لبنان  غير  دولة  أي  لها  اإلبالغ  امللزم  الدولة  تعتبر 

والواليات املتحدة األميركية.
لغايات تطبيق هذا القرار، إن التاريخ الواجب حتديده   .3
بـطـاقـة  إلصـدار  مؤهلة  جهة  مصطلح  تعريف  في 
ائـتمـان في الفـقـرة الفرعية )ب( )8( [B 8]من القسـم 

VIII من »املعيار« هو 1 متوز 2017 ضمًنا.

ثالًثا:
أي مصطلح ورد تعريفه في »املعيار« ولم يرد في »ثانًيا« من 
»القانون« أو في هذا القرار، يكون له املعنى نفسه الوارد في 

»املعيار«.

املادة الثانية: أحكام خاصة بإجراءات التزام العناية الواجبة
على »املؤسسات املالية امللزمة باإلبالغ« التقيد مبا يلي:  .1

الواجبة  العناية  إجراء ات  وتوثيق  وحفظ  إنشاء  أ( 
املنصوص عليها في األقسام II إلى VII من »املعيار« 
وكذلك اإلجراء ات املنصوص عليها في املادتني الثانية 

والثالثة من هذا القرار.
من  عنها  اإلبالغ  يجب  التي  املالية  احلسابات  حتديد  ب( 
خالل تطبيق إجراء ات العناية الواجبة املنصوص عليها 
في األقسام II إلى VII من »املعيار« وذلك مع مراعاة 

البند )2( من هذه املادة.
اعتبار احلساب املالي على أنه حساب متوجب اإلبالغ  ج( 
وفقا  كذلك  أنه  يتبنّي  الذي  التاريخ  من  ابتداء  عنه 
إلجراء ات العناية الواجبة املنصوص عليها في األقسام 
II إلى VII من »املعيار«، وفي حال عدم حتديد مهلة 
املتعلقة  املعلومات  عن  اإلبالغ  إلى  ُيصار  أخرى، 
تلي  التي  السنة  من  اعتباًرا  سنوي  بشكل  باحلساب 

السنة املتعلقة بهذه املعلومات.
لغايات تطبيق هذا القرار، يعتبر احلساب ذي الرصيد  د( 
ذي  حساب  انه  على  السلبية  القيمة  ذات  أو  السلبي 

رصيد أو ذات قيمة توازي الصفر.
لدى  املفتوح  احلساب  قيمة  أو  رصيد  حتديد  بغية  هـ( 
هذه  على  يتعني  باإلبالغ«،  ملزمة  مالية  »مؤسسة 
»املؤسسة املالية« حتويل رصيد أو قيمة هذا احلساب 
الرسمي  الصرف  لسعر  وفًقا  األميركي  الدوالر  إلى 
املعلن من مصرف لبنان وذلك بغية حتديد احلسابات 
اخلاضعة للحد األدنى )threshold( بتاريخ 30 حزيران 
2017، 31 كانون األول 2017 أو 31 كانون األول 

من أي سنة الحقة.
العائد  املالي«  »احلساب  يعتبر  القرار،  هذا  لغايات  و( 
واملستعمل  أشخاص  بشركة  شريًكا  بصفته  لشخص 

من قبله لغايات الشراكة كحساب عائد لكيان.
عند اعتماد »مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ« على معلومات  ز( 
األموال  تبييض  مكافحة  إجراء ات  جمعها مبوجب  مّت 
عن طريق امنوذج »اعرف عميلك CYK/ AML« وذلـك 
بغيـة حتـديـد »الشخص صاحـب السيطرة« على مالـك 
»احلساب اجلـديد« للـكيـان )الـفقـرة الفرعيـة )أ( )2( 
)ب( ]A2(b)[ من القسم VI من »املعيار«(، يجب أن 
 10 التـوصيتني  تـكـون هـذه اإلجراء ات متناسبـة مع 
 FATF – Financial Action Task و25 من تـوصيـات

Force )بصيـغـتـهـا املعتـمـدة في شباط 2012(.

ميكن »للمؤسسة املالية امللزمة باإلبالغ« أن تتخذ اإلجراء ات   .2
التالية:

 Residence Address( اإلقامة«  »مكان  معيار  تطبيق  أ( 
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العائدة  القيمة«  املتدنية  املالية  »احلسابات  على   )Test
ألشخاص طبيعيني كما هي محددة في القسم III من 

.)]B1[ )1( )املعيار« )الفقرة الفرعية )ب«
القسم  من   ]A to C[ )ج(  إلى  )أ(  الفقرات  تطبيق  ب( 
موجود  »حساب  كان  اذا  ما  لتحديد  »املعيار«  من   V
مسبًقا« عائًدا لكيان خاضع ألحكام إجراء ات العناية 

الواجبة احملددة في القسم V من »املعيار«.
لكيان،  العائدة  اجلديدة«  »احلسابات  خص  ما  في  ج( 
ميكن االعتماد بشكل حصري على إقرار خطي صريح 
من  أو  احلساب«  »صاحب  من   )Self-Certification(
»الشخص صاحب السيطرة«، وذلك لتحديد ما إذا كان 
يتوجب اإلبالغ عن »الشخص صاحب السيطرة« على 
 Passive احلساب العائد للكيان متى كان هذا الكيان
NFE وفًقا للتعريف الوارد في القسم VIII من »املعيار«.

تطبق إجراء ات العناية الواجبة بالنسبة لألقسام والفقرات   .3
من »املعيار« الواردة أدناه وذلك وفًقا للتواريخ التالية:

»للحسابات  الواجبة  العناية  »إجراء ات   III القسم  في  أ( 
ا« العائدة ألشخاص طبيعيني: املوجودة مسبًقً

الفقرة الفرعية )ج( )C6[ )6[: 30 حزيران 2017.  .1
 2017 االول  كانون   31  :]D[ )د(  الـفـقـرة   .2
االول  كانون  و31  القـيـم«  عـاليـة  »للحسـابـات 

2018 »للحسابات املتدنية القيم«.
»للحسابات  الواجبة  العناية  »إجراء ات   V القسم  في  ب( 

املوجودة مسبًقا« العائدة لكيان:
الفقرة )أ( ]A[: 30 حزيران 2017.  .1

بالنسبة   2017 حزيران   30  :]B[ )ب(  الفقرة   .٢
للتاريخني.

 :]E[ )الفقرة )هـ  .٣
الفقرة الفرعية )هـ( )E1[ )1[: على التوالي 30   •

حزيران 2017 و31 كانون األول 2018.
حزيران   30  :]E2[  )2( )هـ(  الفرعية  الفقرة   •

.2017
من   ]C6[  )6( )ج(  الفرعية  الفقرة  أحكام  تطبيق  عند  ج( 
والفقرة   ]A and B[ و)ب(  )أ(  والفقرتني   III القسم 
الفرعية )هـ( )2( ]E2[ من القسم V والفقرة الفرعية )ج( 
)C15[ )15[ من القسم VIII من »املعيار« وفقط لهذه 
الغاية: إن عبارة »آخر يوم من أي سنة الحقة« وعبارة »31 
كانون االول من أي سنة الحقة« تعني 31 كانون االول من 

العام 2017 و31 كانون االول من أي سنة الحقة لها.
4. عند حتديد "الشخص صاحب السيطرة" يعتمد تعريف 
مراقبة  نظام  في  الوارد  االقتصادي"،  احلق  "صاحب 
االموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات 
ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار االساسي رقم  ٧8١8 

تاريخ ٢٠٠١/٥/١8، كما وطريقة حتديده الواردة في 
النظام املذكور

املادة الثالثة: واجب التصريح
على »املؤسسة املالية امللزمة باإلبالغ« أن تقّدم مباشرة إلى   .1
وزارة املالية »تصريح املعلومات« وذلك عن املعلومات العائدة 
بكل  واملتعلقة  كل سنة الحقة  وعن   2017 امليالدية  للسنة 
»حساب مالي« مت حتديده على أنه حساب يجب اإلبالغ عنه 
لوجوده لدى »املؤسسة املالية امللزمة باإلبالغ« في أي وقت 
الرقابية  اجلهة  لبنان  يبقى مصرف  ان  على  السنة،  خالل 
و»املرسوم«  »القانون«  تطبيق  املسؤولة عن حسن  الوحيدة 

وهذا القرار. 
إذا قامت »مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ« بتطبيق إجراء ات   .2
القرار  هذا  من  الثانية  املادة  في  الواردة  الواجبة  العناية 
خالل سنة ميالدية ولم يتم حتديد أي حساب كحساب ملزم 
اإلبالغ عنه، على »املؤسسة املالية امللزمة باإلبالغ« عندها 
تقدمي ما يفيد بعدم وجود حسابات متوجب اإلبالغ عنها 

في »تصريح املعلومات« عن هذه السنة.
يتوجب على »املؤسسة املالية امللزمة باإلبالغ« تقدمي »تصريح   .3
املعلومات« مباشرة إلى وزارة املالية الكترونًيا خالل مهلة ال 
تتعدى تاريخ 30 حزيران من السنة التي تلي السنة امليالدية 
املعنية باإلبالغ بغية تقدميه إلى السلطة املعنية اخلاصة بكل 
دولة واحملددة في اجلدول رقم 4 من »املرسوم« خالل مهلة 
ال تتعدى تاريخ 30 أيلول من السنة التي تلي السنة امليالدية 
املعنية باإلبالغ، على أن تتم أول عملية لتبادل املعلومات في 

مهلة أقصاها تاريخ 30 أيلول 2018.

املادة الرابعة: السجالت
االحتفاظ  باإلبالغ«  ملزمة  مالية  »مؤسسة  كل  على   .1
بالسجالت التي حتصل عليها أو التي تقوم بوضعها بغية 
اإلثبات  وثائق  ذلك  في  مبا  القرار  هذا  بأحكام  االلتزام 
واإلقرار اخلطي الصريح )Self Certification( املقدم من 

قبل املعني باحلساب.
على كل »مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ« حتتفظ بسجالت   .2
بصورة الكترونية، تطبيقا لهذا القرار، أن تقوم باالحتفاظ 
الفترة  طوال  إلكترونيا  مقروء  بشكل  السجالت  بهذه 

املنصوص عليها في الفقرة )4( أدناه.
على كل »مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ«، تطبيقا ألحكام هذا   .3
القرار، تكون قد حصلت على سجالت أو أنشأت سجالت 
بلغة غير اللغة العربية، أن تقوم، عند الطلب، بتقدمي ترجمة 

لهذه السجالت الى اللغة العربية وذلك على نفقتها.
ألحكام  تطبيًقا  باإلبالغ«،  ملزمة  مالية  »مؤسسة  كل  على   .4
املتعلقة  واملستندات  بالسجالت  حتتفظ  أن  القرار،  هذا 
بالقيود التي حتصل عليها او تقوم بانشائها، تطبيقا لهذا 

القرار، ملدة ال تقل عن عشر سنوات:
قبل  من  املقدم  الصريح  اإلقرار اخلطي  ما خص  في  أ( 
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املعني باحلساب، تبدأ من يوم إقفال »احلساب املالي« 
املرتبط بهذا اإلقرار.

تبدأ من نهاية السنة امليالدية األخيرة املشار إليها في  ب( 
السجل وذلك في أي من احلاالت األخرى.

املادة اخلامسة: الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجالت
الى  التحقيق اخلاصة، اضافًة  لبنان و/أو هيئة  ميكن ملصرف 
املتعلقة  ولألغراض  كسلطة  منهما  ألي  العائدة  الصالحيات 
»املؤسسة  من  يطلب  أن  القرار،  هذا  تطبيق  صحة  مبراقبة 
املالية امللزمة باإلبالغ« إبراز، خالل مدة ال تقّل عن 14 يوًما، 
أي معلومات كما وتزويده بنسخ عن أي دفاتر أو سجالت أو 

مستندات.

املادة السادسة: مكافحة التجنب من االلتزام
إذا قام شخص بأي ترتيبات أو شارك في ممارسات ميكن أن 
تعتبر بانها تهدف، بشكل أساسي أو ثانوي، إلى جتنب أي من 
هذا  فأن  القرار،  هذا  أو مبوجب  قانوًنا  املفروضة  االلتزامات 
الشخص يبقى خاضًعا لاللتزام الذي حاول تفاديه، وذلك كما 
لو أنه لم يقم بأي من هذه الترتيبات أو لم يشارك في أي من 

هذه املمارسات.

املادة السابعة: العقوبات
تفرض على كل »مؤسسة مالية ملزمة باالبالغ«، نتيجة مخالفتها 
أحكام هذا القرار أو عدم امتثالها ملوجباته، الغرامة املنصوص 
عنها مبوجب القوانني النافذة، وذلك دون املساس بحق مصرف 
اإلدارية  العقوبات  بفرض  اخلاصة  التحقيق  هيئة  و/أو  لبنان 
والغرامات املالية استناًدا إلى قانون النقد والتسليف والقانون 

رقم 44 تاريخ 2015/11/24.

املادة الثامنة: تفسير األحكام
ينبغي قراءة أحكام هذا القرار وتطبيقها مبا يتفق مع »املعيار« 

وتفسيراته ومبا يتفق مع كل تعديل يطرأ عليه.

املادة التاسعة: تاريخ التنفيذ
يعمل بضمون هذا القرار ابتداء من 2017/7/1.

املادة العاشرة
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في 21 متوز 2017
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٤٤

موجه للمصارف وللمؤسسات املالية
 الوقاية من االفعال اجلرمية االلكترونية 

 
أواًل: سياسات واجراءات الوقاية من االفعال 

اجلرمية االلكترونية
املادة االولى

على املصارف واملؤسسات املالية اعداد سياسات واتخاذ تدابير 
االلكترونية  بالوسائل  اجلرمية  االفعال  من  وقائية  واجــراء ات 

تتضمن، على االقل: 
أواًل: سياسات عامة تشمل:

واالطالع  احملتملة  االلكترونية  اجلرائم  مخاطر  حتليل   .1
تكنولوجيا  مجال  في  املستجدات  آخر  على  املستمر 

أمان املعلومات.
وتطبيق  إلرساء  الالزمة  واملوازنة  املبالغ  تخصيص   .2

سياسة ونظم وقواعد أمان تكنولوجيا املعلومات.
اجلرمية  االفعال  مخاطر  تغطي  تأمني  عقود  تنظيم   .3

بالوسائل االلكترونية. 
اجلرمية  االفعال  من  للوقاية  الالزمة  اخلطط  وضع   .4
االلكترونية وحتديثها باستمرار )مثل خطة االستجابة 
حدوث  وبعد  اثناء  التشغيل  استمرار  خطة  للحوادث، 

كارثة، خطة التدريب على التدخل الفوري ...(.
انشاء فريق عمل مخصص للوقاية من االفعال اجلرمية   .5

بالوسائل االلكترونية.
بالوسائل  اجلرمية  باألفعال  املتعلقة  املعلومات،  تبادل   .6
االلكترونية، مع اجلهات املعنية داخل أو خارج املصرف 

أو املؤسسة املالية.
االفعال  من  الوقاية  حول  والعمالء  املوظفني  توعية   .7

اجلرمية االلكترونية.
املوظفني،  وسلوك  عادات  في  تغيرات  اي  مراقبة   .8
سيما الذين يتمتعون بامتيازات هامة لدخول االنظمة 

املعلوماتية.
التيّقظ واحلذر لدى التعاقد مع جهات خارجية لتكليفها   .9
مبهام تتعلق باالنظمة االلكترونية والتأكد من ان هذه 
أقل  ثانويني  ملتزمني  مع  بالتعاقد  تقوم  ال  اجلهات 

موثوقية.

ثانًيا: اجراء ات تقنية تشمل:
للتأكد  األقل  على  وسيلتني  على  تعتمد  تقنية  اعتماد   .1
من هوية املستخِدمني من خارج املصرف أو املؤسسة 

املالية سيما جلهة حقهم بالدخول الى النظام. 
إستخدام تقنية ترميز كامل وآمن للبيانات الهامة جدا،   .2

منًعا لفقدانها أو التالعب بها. 
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 )Filtering( تفحص  جلهة  صارمة  قواعد  اعتماد   .3
علب  إلى  الوصول  وضبط  الوارد  اإللكتروني  البريد 
املؤسسة  أو  املصرف  خارج  من  اإللكتروني  البريد 

املالية.
من  والتحقق  كافة  الكومبيوتر  اجهزة  انظمة  حتديث   .4
امان األجهزة املوضوعة بتصرف املوظفني الستخدامها 

خارج املصرف او املؤسسة املالية.
ضعف  نقاط  أي  لكشف  اإلختراق  إمكانية  اختبار   .5

محتملة في الشبكة.
غير  سلوك  أي  لكشف  الشبكة  على  احلركة  مراقبة   .6
أو  املرسلة  احلزم  نوعية  خالل  من  سواء  اعتيادي، 

عددها.
التحقق من سالمة البيانات ومراقبتها بهدف كشف أي   .7
تالعب غير مشروع بها، وتعّقب مصدر الوصول غير 

املشروع إليها.

ثانًيا:اجراءات خاصة بالوقاية من االفعال اجلرمية 
االلكترونية ذات الطابع املالي

املادة الثانية
على املصارف واملؤسسات املالية، كل في ما خصها، ان تقوم 
بشكل عام وعلى مسؤوليتها باتخاذ االجراء ات االدارية والتقنية 
والقضائية املناسبة للتنبه ورصد ومكافحة اجلرمية االلكترونية 

املالية وبصورة خاصة:
 )1( البند  الواردة في  باإلرشادات  االخذ، بشكل خاص،   .1
من اجلزء االول من »الدليل االرشادي للوقاية من االفعال 
افعال  على  كداللة  االلكتروني«  البريد  بواسطة  اجلرمية 

جرمية بالوسائل االلكترونية.
االفعال  من  الوقائية  واالجراء ات  »السياسات  اتباع   .2
اجلرمية« احملددة في البند )2( من اجلزء االول من الدليل 

املنوه عنه اعاله.
طلبات  لتنفيذ  مخصصة  داخلية  واجراء ات  انظمة  وضع   .3
الكتروني،  )بريد  الكترونًيا  اليها  الواردة  االموال  حتويل 
 Electronic( االلكترونية  املصرفية  العمليات  خدمة 

)... ،)Banking

تتعلق  خاصة  احكاًما  العميل  مع  املوقع  العقد  تضمني   .4
لالتصال  االلكتروني  البريد  غير  اخرى  وسائل  بتحديد 
بالعميل )كاالتصال الهاتفي مثاًل...( لتأكيد صحة طلبات 
هذه  تغيير  يتم  ال  ان  على  الكترونًيا  املرسلة  التحاويل 

الوسائل اال باالتفاق اخلطي بني الطرفني.
البريد  استخدام  عن  الناجتة  املخاطر  عن  العميل  اعالم   .5
االلكتروني لطلب اجراء حتاويل مالية وتوجيهه الستعمال 
موافقته  على  واالستحصال  اماًنا  اكثر  اخرى  وسائل 

اخلطية على حتمل هذه املخاطر. 
تزويد العميل بـ »االرشادات لألشخاص وسائر املؤسسات   .6

الدليل  من  الثاني  اجلزء  موضوع  املالية«  غير  والهيئات 
املنوه عنه اعاله.

الطلب من عمالئها االبالغ عن اية افعال جرمية بالوسائل   .7
أو  اكتشافهم  أو  علمهم  فور  لها  تعرضوا  قد  االلكترونية 

تبلغهم انهم وقعوا أو كادوا ان يقعوا ضحية لها.

املادة الثالثة
علمها  أو  اكتشافها  عند  املالية،  واملؤسسات  املصارف  على 
افعال جرمية  وقع ضحية  قد  بأن أي من عمالئها  تبلغها  أو 
اجــراء ات  اتخاذ  مالي،  طابع  ذات  االلكترونية  بالوسائل 
التصحيحية  االجــراء ات  االقل،  على  تشمل،  وفعالة  سريعة 
الواردة في البند )3( من اجلزء االول من الدليل املنوه عنه 

اعاله، سيما:
أو  املستفيد  واملصرف  املراسل  املصرف  من  كل  تزويد   .1
كافة  الصلة  ذات  باملعلومات  املستفيدة  املالية  املؤسسة 

وطلب الغاء عملية التحويل واعادة قيمتها للعميل.
ابالغ هيئة التحقيق اخلاصة باملعلومات وباملراسالت ذات   .2

الصلة ومن بينها املعلومات التقنية املتعلقة مبا يلي:
مصدر البريد االلكتروني )IP Address( املنسوب للعميل   •

أو الذي مت عبره ارسال طلبات التحاويل املشبوهة.
اسم الشركة مقدمة خدمة االنترنت التي مت عبرها ارسال   •

طلبات التحاويل املشبوهة.
اسم الشركة مقدمة خدمة االنترنت املستخدمة للولوج غير   •
املصرح به الى حساب العميل عن طريق خدمة العمليات 

 .)Electronic Banking( املصرفية االلكترونية
توجيه العميل لتقدمي ابالغ أو شكوى قضائية الى اجلهات   .3

املختصة.

املادة الرابعة
تقوم »دائرة االمتثال« املنشأة لدى كل من املصارف واملؤسسات 

املالية بتطبيق احكام هذا القرار.

املادة اخلامسة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة السادسة
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في 28 تشرين الثاني 2017
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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قوانين وأنظمة١١٢

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٤٧

موجه للمصارف
فتح احلسابات املصرفية

املادة األولى 
على املصارف، عند فتح حساب مصرفي ألي شخص طبيعي أو 
معنوي مقيم في لبنان بغية تسيير أعماله ونشاطاته التجارية أو 
املهنية أو اخلدماتية، ان تستحصل منه على صورة عن شهادة 

التسجيل لدى وزارة املالية.

املادة الثانية 
ملفات  لتحديث  الالزمة  ــراءات  االج تتخذ  أن  املصارف  على 
ما  في  وذلك  اعاله  االولى  املادة  ألحكام  اخلاضعني  عمالئها 
خص احلسابات املفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار بحيث 
التسجيل لدى وزارة  تستحصل منهم على صورة عن شهادة 

املالية.

املادة الثالثة:
للتقيد   ٢٠٢٠/١٢/٣١ بتاريخ  تنتهي  مهلة  املصارف  متنح 

بأحكام املادة الثانية من هذا القرار.
بيروت، في ٣ ايلول ٢٠١9

حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 هيئة األسواق املالية 
 مجموعة رقم ٢٠٠٠ وسلسلة رقم ٣٠٠٠

موجه ملؤسسات الوساطة املالية

)تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم ٢٧٣ تاريخ ٢٢/8/٢٠١١ 
وقرار هيئة األسواق املالية رقم ١٠ سابًقا(

املادة 2103 
 األنشطة املتعلقة باألعمال اخلاصة باألدوات املالية 

)مجموعة ٢٠٠٠ تاريخ ١9 كانون الثاني٢٠١٧(

من أجل ممارسة أعمالها، يحق لشركات الوساطة املالية   .٢
القيام بالعمليات املتممة ملوضوعها على ان متتنع من:

القيام بعمليات الصرافة اال حصًرا بغية تنفيذ عمليات  أ( 
عمالئها  لصالح  بها  تقوم  بعمليات  مرتبطة  أو  متممة 

ضمن اطار حتقيق موضوعها.
ب(  شحن، خارج احلدود، االوراق النقدية والقطع املعدنية 

والسبائك املعدنية واملسكوكات.
مزاولة اي جتارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط  ج( 

الوساطة املالية.

املادة 3506
 إجراءات التعامل بأموال العميل 

)سلسلة ٣٠٠٠ تاريخ ١٠ تشرين الثاني ٢٠١٦(

يجب على املؤّسسة املرّخصة أن تستلم أمواال من العميل   .١
مبوجب شيك أو شيك مصدق أو حتويل إلكتروني فقط.

عمالئها  طلب  على  بناء  القيام  املرخصة  للمؤسسة  ميكن   .٥
بتنفيذ عمليات حتاويل صادرة أو واردة من اخلارج أو من 
أو في اخلارج  لبنان  ثالثني في  الداخل لصالح أشخاص 

شرط أن ال تفوق قيمة أي حتويل مبلغ / ١٥٠٠ / د.أ. 

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١

إلى املؤسسات غير اخلاضعة لقانون السرية املصرفية

السرية  لقانون  اخلاصعة  غير  كافة  املؤسسات  إلــى  يطلب 
املؤسسات  فيها  مبا   ١9٥٦/9/٣ بتاريخ  الصادر  املصرفية 
تتعاطى  التى  والشركات  الصرافة  الفردية، السيما مؤسسات 
الوساطة املالية وشركات اإليجار التمويلي وهيئات اإلستثمار 
اجلماعي وشركات التأمني وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات 
وجتار السلع ذات القيمة املرتفعة )حلى، أحجار كرمية، ذهب، 
 ٣١8 رقم  القانون  بأحكام  التقيد  قدمية(،  آثار  فنية،  حتف 
تاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠ )مكافحة تبييض األموال( والسيما مسك 
سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ ١٠،٠٠٠ د.أ. 

أو ما يوازيه.
كما يطلب من املؤسسات املذكورة أعاله اإلبالغ عن العمليات 

املشبوهة لتبييض األموال وفًقا للنموذج املرفق. 
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في ٤ متوز ٢٠٠١
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢

 للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ
عن عمليات تبييض األموال

عماًل بقرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها املنعقدة 
املادة  من   )١( الفقرة  بأحكام  وعماًل   ،٢٠٠١/٧/١9 بتاريخ 
تاريخ   ٣١8 رقم  القانون  من  عشرة  احلادية  واملادة  السابعة 
٢٠٠١/٤/٢٠ املتعلق مبكافحة تبييض األموال وبأحكام املادة 
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السادسة من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 
لبنان  بقرار مصرف  املرفق  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض 
رقم ٧8١8 تاريخ ٢٠٠١/٥/١8، يطلب إلى جميع املصارف 
عند  األموال  تبييض  عمليات  باإلبالغ عن  امللزمة  واملؤسسات 
تشتبه  أو  تتأكد  التي  العمليات  تفاصيل  عن  باإلبالغ  قيامها 
مغلف  ضمن  املعلومات  إرسال  أمــوال،  تبييض  تخفي  بأنها 
وموجه  جًدا«  »سري  عبارة  وجلّي  واضح  بشكل  يحمل  مغلق 
وفًقا للحاالت احملددة قانوًنا ونظاًما إلى أمانة سر رئيس »هيئة 
أمانة سر  إلى  أو  لبنان-  – حاكم مصرف  التحقيق اخلاصة« 

»الهيئة«. 
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في ٢٠ متوز ٢٠٠١
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٤
 املعدل مبوجب

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٣ 

للمصارف واملؤسسات املالية
إعالم »الهيئة« رقم ٤

تاريخ   ٧8١8 رقــم  األساسي  القرار  أحكام  إلــى  باإلستناد 
٢٠٠١/٥/١8 املتعلق بنظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب السيما املادتني الثالثة 
والرابعة منه، يطلب إلى جميع املصارف واملؤسسات املالية، التي 
لم تنجز حتى تاريخه ملفات التحقق من هوية عمالئها وحتديد 
زبائنها،  جلميع  العائدة   (KYC) اإلقتصادي  احلق  صاحب 
السيما الزبائن املتعاملني معها قبل صدور القانون ٣١8 تاريخ 
٢٠٠١/٤/٢٠، القيام بذلك مبهلة أقصاها ٢٠٠٤/٦/٣٠ على 
أن تتضمن هذه امللفات كحد أدنى املعلومات املرفقة بهذا اإلعالم. 

 بيروت، في ١8 أيلول ٢٠٠٣
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

إعالم »الهيئة« رقم ١٣ 
لبنان  الصادر عن مصرف  القرار األساسي  أحكام  على  بناًء 
رقم ٧8١8 تاريخ ٢٠٠١/٥/١8 املتعلق بنظام مراقبة العمليات 
اإلرهاب  ومتويل  األمــوال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية 

السيما املادتني الثالثة والرابعة منه،
تاريخ   ٤ رقم  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  إعالم  إلى  وباإلشارة 

١8 أيلول ٢٠٠٣ املوجه للمصارف وللمؤسسات املالية،
جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناًء 

املنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٦،
يستبدل بيان املعلومات املرفق باإلعالم رقم ٤ املشار إليه أعاله 

بكل من البيان رقم ١ والبيان رقم ٢ املرفقني بهذا اإلعالم.

 بيروت، في ٢٧ أيار ٢٠١١
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

Statement No. 1   
KYC for natural person  

  :First Name.......................................................................................................................................................................: اإلسم

  :Family Name............................................................................................................................................................. :إسم العائلة
 

 
    :Father’s Name...............................................................................: .............................................................................إسم األب     

     :Mother’s Full Name...................................................................................................................................... :إسم األم وشهرتها
                            Gender: Male           Female................................................................           أنثى                ذآر          : الجنس

    :Place and Date of Birth  ................................................................................................................: ............كان وتاريخ الوالدةم
  :Nationality................................................................: ......................................................................................................الجنسية

Civil Register Place and Number :.................................................: ............................................................مكان ورقم السجل

    ID/Passport Number:..............................................................................................: ................................جواز السفر/رقم الهوية
                Resident           Non-Resident................................................................        غير مقيم                  مقيم

                  
 

 
    :Residential Address........................................................................................:......................................................السكن عنوان 

  :Telephone...........................................................................................................................................................:.........رقم الهاتف

      :Detailed Profession...................................................:.........................................................................................المهنة بالتفصيل
  Business Address:......................................................................:............................................................................عنوان العمل

:Previous Profession for Retired.................... ..........................:.............................................السابق لألشخاص المتقاعدين العمل   
    :Financial Status................................................................:.....................................................................................الماليالوضع 

    Source of Funds:..........................................................:.........................................................................................مصدر األموال
Other Source of Funds :..................................................:.................................................................................مصدر أموال آخر

    :Purpose of the Relation...........................................................:...................................................................الغرض من التعامل
     :Nature of the Relation......................................................:....................................................................................نوع التعامل

    :Spouse’s Profession ........................................................................................................................:عمل الزوح  :Spouse’s Full Name ...........................................................:....................................................وشهرتهإسم الزوج  :Family Status................................................................................:........................................................................الوضع  العائلي
  :Beneficial Right’s Owner.....................................................................................................................:..صاحب الحق اإلقتصادي

:Reason...............................................................................................:.................السبب :If BRO is other than the Account Holder                                     :غير صاحب الحساب صاحب الحق اإلقتصاديفي حال آان 
:Name  .......................................................................................................:.............اإلسم

:Address.........................................................................................:.....................العنوان
:Profession ..........................................................................................................:المهنة

:Financial Status.................................................................:.....................الوضع المالي
  

   :Date.......................................................................................................................................: ............................................التاريخ

    :Specimen of Signature                                                                       :               توقيعالنموذج                  

Statement No. 2   
KYC for legal entity  

  

  

اإلسم
.................................................................... :

.....................
.....................................................

..................................... Name:  

  
: التسجيلمحل وتاريخ 

....................................................................
..........................................

Place and Date of Registration:
  

  
الجنسية

....................................................................................................... :
............................................

...................Nationality:  

  
العنوان

....................................................................:

........................................................
.................................................Address:    

  
رقم الهاتف

.....................................................................................:
...............................................................................

Telephone:  

بالتفصيل النشاط
......................................:...........................................................................................................Detailed Activity:    

.................................:................ونسبة الحصص الرئيسيين أسماء الشرآاء
Names of Main Partners & Percentage of Shares: 

أسماء المفوضين بالتوقيع
.....................................:.........................................................

Names of Authorized Signatories:……

أسماء الممثلين القانونيين
........................................................:

..........................................
Names of Legal Representatives:…

..............................................................................:.............................ريسم المدإ
Name of Manager:………..............................

  

)....احربأت، مبيعا( الوضع المالي
........................................................:

................................ 
Financial Status (Sales, Profits…):
  

  
مصدر األموال

...................................................................................:

...............................................................
Source of Funds:   

حجم األموال السنوي المتوقع على الحساب  
......................:....................................................

  Expected Annual Account Turnover:

  
الغرض من التعامل

.................................:
..........................................

.............................................
Purpose of the Relation:……

  
نوع التعامل

..............................................:
......................................................................................

Nature of the Relation:……

صاحب الحق اإلقتصادي
..........................................................................:

.............................................
Beneficial Right’s Owner:  

صاحب الحق اإلقتصادي في حال آان 
                   :     غير مالك الشخص المعنوي

If BRO is other than the legal entity’s owner:
 

..:...................السبب
.............................................................

....................................Reason:

:.....................اإلسم
........................................................

............................................. Name:

:.....................العنوان
.........................................................................

.....................Address:

:.....................المهنة
.............................................................

........................................Work:

:.....................الوضع المالي
................................................

......................Financial Status:

: .................................التاريخ
...................................................................

.............................................................................. Date:  

  

  
                                                                             :          توقيعالنموذج              

 Specimen of Signature:  

  
  
  
  
  

  
  

 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٥
 املعدل مبوجب

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٢ 

موّجه إلى مفوضي املراقبة
إعالم »الهيئة« رقم ٥

باإلستناد إلى نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار األساسي رقم 

٧8١8 تاريخ ٢٠٠١/٥/١8 السيما املادة ١٣ منه،
يطلب من مفوضي املراقبة املعّينني لدى املصارف واملؤسسات 
بأحكام  عماًل  يعّدونه  الــذي  السنوي  التقرير  إرســال  املالية 
في  املعنية  اجلهات  إلى  أعاله  املذكور  النظام  من   ١٣ املادة 
مهلة أقصاها نهاية شهر آذار التالي للسنة التي جرت املراقبة 

خاللها، على أن يتضمن:
وتقييمهم  الرقابة  أعمال  تفعيل  بخصوص  توصياتهم   .١
إلجراء  ات الضبط الداخلي املتبعة ملكافحة تبييض األموال.

ات
الم

إع



قوانين وأنظمة١١٤

اإلشارة صراحة إلى ما يفيد أنهم حتققوا على مسؤوليتهم،   .٢
على األقل، من األمور الواردة في امللحق املرفق بهذا اإلعالم 

وذلك بعد التدقيق الذي يجرونه على العينات الالزمة. 

 بيروت، في ٢9 نيسان ٢٠٠٤
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

إعالم »الهيئة« رقم ١٢

باإلستناد إلى نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 
األساسي  بالقرار  املرفق  اإلرهــاب  ومتويل  األمــوال  تبييض 
 ٢٠٠١/٥/١8 تاريخ   ٧8١8 رقم  لبنان  مصرف  عن  الصادر 
التحقيق  »هيئة  إعالم  إلى  وباإلشارة  منه،   ١٣ املادة  السيما 
اخلاصة« رقم ٥ تاريخ ٢9 نيسان ٢٠٠٤ املوّجه إلى مفوضي 
في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبًنا  املراقبة، 
جلستها املنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٦، يستبدل امللحق املرفق 
بهذا  املرفق  بامللحق  أعاله  إليه  املشار   ٥ رقم  »الهيئة«  بإعالم 

اإلعالم.

 بيروت، في ٢٧ أيار ٢٠١١
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

ملحق إلعالم »هيئة التحقيق اخلاصة« رقم ٥

قيام أو عدم قيام املصارف أو املؤسسات املالية بـ :  أواًل: 
التأكد، عند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خارجي،   .١
من أنه ليس مصرًفا صورًيا وأن له وجوًدا فعلًيا وذلك 
استناًدا إلى وثائق ثبوتية تستحصل عليها، باإلضافة 
إلى كونه ال يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة 
حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراء  ات كافية 

وفعالة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 

على   (KYC Form) العمالء  معرفة  أمنوذج  إعتماد   .٢
الواجب  األساسية  املعلومات  أدنى  كحد  يتضمن  أن 
»هيئة  إعالم  مبوجب  واملطلوبة  العمالء  عن  توفرها 
هوية  من  والتحقق  املعدل   ٤ رقم  اخلاصة«  التحقيق 
املقيمني  وغير  املقيمني  والعابرين،  الدائمني  العمالء 
الطبيعيني  األشخاص  من  واإلستحصال  ووكالئهم 
األشخاص  ومن  بهوياتهم  املتعلقة  املستندات  على 
وفًقا  عليها  مصادًقا  مستندات  على  املعنويني 
التسجيل  وشهادة  األساسي  النظام  عن  لألصول 
أو  األسهم  توزيع  كيفية  تبني  والئحة  امللكية  وهيكلية 

والئحة  مباشرة(  غير  أو  مباشرة  )بصورة  احلصص 
هوية  عن  صورة  إلى  باإلضافة  بالتوقيع  املفوضني 
الطبيعيني  واألشخاص  واملديرين  القانوني  املمثل 
مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة  ميلكون،  الذين 
الشركة،  إدارة  على  الفعلية  السيطرة  تخولهم  نسبة 
على  الواجبة  العناية  إجراء  ات  تطبيق  إلى  باإلضافة 

الوكيل غير املهني.

إعادة  أو  العمالء  هوية  من  دورًيا  التحقق  إعادة   .٣
فيهم أصحاب  اإلقتصادي مبن  احلق  حتديد صاحب 
احلسابات املفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبييض 
خطط  إعداد  إلى  باإلضافة  اإلرهاب  ومتويل  األموال 

عمل محددة التاريخ لتنفيذ هذه املوجبات.
احلق  صاحب  هوية  لتحديد  خاصة  استمارة  إعتماد   .٤
 اإلقتصادي ومصدر األموال وفًقا ملا جاء في املادتني

واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  من  و٧   ٤
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتعميمها على 
الفروع ليصار إلى استعمالها عند الشك بهوية صاحب 

احلق اإلقتصادي أو مصدر األموال.
اإلحتفاظ مبعلومات عن العميل، السيما إسمه الكامل   .٥
وعنوان مكان إقامته ومهنته، وعن وضعه املالي، وبنسخ 
عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم ملدة 
خمس سنوات على األقل بعد إقفال احلساب أو إنهاء 
بالعمليات  عالقة العمل وعن جميع املستندات املتعلقة 
كافة ملدة خمس سنوات على األقل بعد إجناز العملية.

إنشاء اللجنة املختصة ملكافحة تبييض األموال ومتويل   .٦
 ١٠ املادة  من   )١( البند  في  إليها  املشار  اإلرهاب 
ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  من 
مهامها  وحتديد  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض 
وفًقا ملا هو منصوص عليه في املادة ١١ من النظام 
قيامها  من  املراقبة  مفوض  يتثبت  أن  على  املذكور، 

بهذه املهام.
إنشاء »وحدة التحقق« املشار إليها في البند )٢( من   .٧
املادة ١٠ من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 
وحتديد  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة 
مهامها وفًقا ملا هو منصوص عليه في املادة ١١ من 
بعد  املراقبة  مفوض  يتثبت  أن  على  املذكور،  النظام 
من  الوحدة  هذه  تعدها  التي  التقارير  على  اإلطالع 

قيامها بهذه املهام.
تتضمن  املجمعة  للمعلومات  ممكنة  مركزية  تنظيم   .8
قبل  من  تعميمها  جرى  التي  األسماء  أدنى  كحد 
التحقيق اخلاصة« وأسماء أصحاب احلسابات  »هيئة 
املؤسسة  أو  املصرف  من  عنها  واملُبلغ  فيها  املشكوك 

املالية وحتديث هذه املركزية بصورة مستمرة.
إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبني أسماء   .9
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حسابات  بتحريك  أو  بفتح  يقومون  الذين  األشخاص 
مبوجب وكالة.

استخالص  تتيح  متخصصة  معلوماتية  برامج  إعتماد   .١٠
تقارير دورية ملراقبة حسابات الزبائن والعمليات التي 
تنطبق عليها، على سبيل الذكر ال احلصر، املؤشرات 
املنصوص عنها في املادة 8 من نظام مراقبة العمليات 
ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية 

اإلرهاب.
فروع  في كل من  العمليات  مراقبة  تعيني مسؤول عن   .١١
املصرف أو املؤسسة املالية وقيامه مبهامه السيما جلهة 
مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى.

لـ »هيئة  رئيًسا  بصفته  لبنان  مصرف  حاكم  إبالغ   .١٢
تنطوي  بأنها  املشكوك  بالعمليات  اخلاصة«  التحقيق 

على تبييض أموال أو متويل إرهاب.
مستمر  بشكل  املعنيني  واملسؤولني  املوظفني  تدريب   .١٣
والندوات  الدراسية  احللقات  في  وإشراكهم 
طرق  على  دائم  بشكل  إطالعهم  بغية  واحملاضرات 

مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
إعداد دليل إجراء  ات يتضمن املوجبات املنصوص عنها   .١٤
ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  في 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على أن يراعي الدليل 
هيكلية املصرف أو املؤسسة املالية واألقسام املوجودة 

فيه أو فيها وتعميمه على املوظفني والفروع العتماده.
إستالم اإلشعار املنصوص عليه في البند ٢ من املادة   .١٥
٧ من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 
 (Risk Based املخاطر  على  مبنية  مقاربة  إعتماد   .١٦
(Approach لتصنيف العمالء والعمليات وفق درجات 
ترتكز على  للمراقبة  تدابير وإجراء  ات  املخاطر ووضع 
عليه  نصت  كما   ،(Risk Based Control) املخاطر 
واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  من   9 املادة 

ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
ثانًيا:

مراقبة  عن  واملسؤول  الداخلي  مديرالتدقيق  من  كل  قيام 
وقسم  التحاويل  قسم  عن  واملسؤول  الفرع  في  العمليات 
أو  املصرف  في  الفرع  ومدير  الصناديق  وأمناء  الشيكات 
من  املادة ١١  في  عنها  املنصوص  مبهامهم  املالية  املؤسسة 
 نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال

ومتويل اإلرهاب.

ثالًثا:
ما إذا كانت موافقة مدير فرع املصرف أو املؤسسة املالية على 
 (CTS) إعفاء بعض العمالء من تعبئة استمارة العمليات النقدية
إلى معايير  لهذه اإلعفاء ات قد مّتا باإلستناد  وحتديد سقوف 

تبرر هذه اإلعفاء ات والسقوف والتأكد من تعبئة هذه االستمارة 
للعمالء غير املعفيني من هذا اإلجراء.

رابًعا:
املنصوص  اإلجراء  ات  دليل  في  الواردة  غير  األساسية  األمور 
عليه في الفقرة )أ( من البند )١( من املادة ١١ من نظام مراقبة 
ومتويل  األمــوال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات 

اإلرهاب أو املتناقضة معه.

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٧

موّجه إلى مؤسسات الوساطة املالية

باإلستناد إلى القانون رقم ٣١8 تاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠ املتعلق 
الرابعة املــادة  السيما  وتعديالته  ــوال  األم تبييض   مبكافحة 

والبند ١ من املادة السابعة منه يطلب من مؤسسات الوساطة 
املالية التقّيد كحد أدنى باإلجراء  ات التالية: 

 (Correspondent املراسل  ونشاط  هوية  من  التحقق   .١
(Bank واإلستحصال منه على الوثائق الثبوتية للتأكد من 

.(Shell Bank) أنه ليس من نوع
املقيمني  والعابرين،  الدائمني  العمالء  هوية  من  التحقق   .٢
األشخاص  من  واإلستحصال  ووكالئهم  املقيمني  وغير 
الطبيعيني على املستندات املتعلقة بهوياتهم ومحل إقامتهم 
ومن األشخاص املعنويني على املستندات املتعلقة بشهادة 
بالتوقيع  املفوضني  وهوية  وعناوينهم  ونظامهم  تسجيلهم 
العمالء  معرفة  أمنوذج  الغرض  لهذا  واعتماد  عنهم 
األساسية  املعلومات  أدنى  كحد  يتضمن   (KYC Form)
ومكان  تاريخ  الثالثي،  )اإلسم  عنهم  توفرها  الواجب 
املهنة  اإلجتماعي،  الوضع  العنوان،  اجلنسية،  الوالدة، 
اإلقتصادي،  احلق  صاحب  املالي،  الوضع  بالتفصيل، 

التوقيع والتاريخ(. 
إعادة التحقق دورًيا، السيما عند الشك، من هوية العمالء   .٣
وصاحب احلق اإلقتصادي مبن فيهم أصحاب احلسابات 
املفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبييض األموال تاريخ 
٢٠٠١/٤/٢٠ بغية حتديث املعلومات الواردة في أمنوذج 
معرفة العمالء (KYC Form) واإلستحصال على الوثائق 

الثبوتية الالزمة. 
 ٢ البند  موضوع  بالعمالء  املتعلقة  باملستندات  اإلحتفاظ   .٤
أعاله والعمليات ملدة خمس سنوات على األقل بعد إقفال 

احلساب أو إجناز العملية. 
 (Compliance Officer) تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات  .٥

تكون مهامه: 
ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة  إجراء  ات  دليل  وضع   •
اإلرهاب يأخذ بعني اإلعتبار املوجبات الواردة في هذا 

ات
الم

إع
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املؤسسة  هيكلية  الدليل  هذا  يراعي  أن  على  اإلعالم 
ووضع  احلاجة  عند  وتطويره  فيها  املوجودة  واألقسام 
أمنوذج معرفة العمالء (KYC Form) موضوع البند ٢ 
اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  إلى  ورفعهما  أعاله 

للموافقة عليهما. 
التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراء  ات املتبعة   •
ومراقبة  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة 
إذا  متخصصة  معلوماتية  برامج  )مبوجب  احلسابات 
اقتضت احلاجة تظهر مؤشرات تبييض األموال( للتثبت 
أعماله  وتوثيق  فيها  مشكوك  عمليات  وجود  عدم  من 
وأعضاء  رئيس  إلى  ورفعها  الالزمة  الدورية  بالتقارير 

مجلس اإلدارة. 
تبييض  مكافحة  طرق  حول  املعنّيني  املوظفني  تدريب   •

األموال. 
 (Cash Transaction Slip) تعبئة استمارة العمليات النقدية  .٦ 
التي تتضّمن حقاًل مخصًصا ملصدر األموال النقدية التي 
وميكن  يعادله  ما  أو  د.أ.   ١٠،٠٠٠ مبلغ  قيمتها  تفوق 
 (Compliance Officer) العمليات  مراقبة  عن  للمسؤول 
بعد حتديد سقوف  اإلجراء  العمالء من هذا  بعض  إعفاء 
لهذه اإلعفاء ات شرط أن يكون قد مّت ذلك باإلستناد إلى 

معايير تبرر هذه اإلعفاء ات والسقوف. 
كحد  تتضمن  املجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم   .٧
أدنى األسماء التي جرى تعميمها من قبل »هيئة التحقيق 
اخلاصة« وأسماء أصحاب احلسابات املشكوك فيها واملُبلغ 
بصورة  املركزية  هذه  وحتديث  املؤسسة  قبل  من  عنها 
مستمرة وإبالغ »الهيئة« عن أية حسابات تفتح الحًقا ألي 
من هؤالء األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو 

مبوجب وكالة. 
أسماء  يبني  معلوماتي  برنامج  أو  خاص  سجل  إعتماد   .8
األشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك حسابات مبوجب 

وكالة. 
عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى »الهيئة«.   .9
إعالم  عدم  املسؤولية،  طائلة  حتت  املوظفني،  من  الطلب   .١٠
التحقيق اخلاصة« باإلستعالم أو  العمالء عند قيام »هيئة 
بالتدقيق في حساباتهم، قبل صدور قرار »الهيئة« بإبالغ 

أصحاب العالقة. 
إبالغ حاكم مصرف لبنان بصفته رئيًسا لـ »هيئة التحقيق   .١١
اخلاصة« بالعمليات املشكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال.
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في ١8 آب ٢٠٠٥ 
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٨

للمصارف وللمؤسسات املالية

بناًء على أحكام القانون رقم ٣١8 تاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠ املتعلق 
مبكافحة تبييض األموال السيما البند )٤( من املادة السادسة 

منه،
وبناًء على أحكام البند )٦( من املادة الثانية عشرة من نظام 
األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة 
تاريخ   ٧8١8 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق  اإلرهاب  ومتويل 
املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  بقرار  وعماًل   ،٢٠٠١/٥/١8
في جلستها املنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/١١/٢، يطلب من املصارف 

واملؤسسات املالية كافة ما يلي: 
الثانية  املادة  من   ٦ البند  أحكام  تطبيق  في  التشدد   •
واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  من  عشرة 
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار 
األساسي رقم 8١8٧ تاريخ ٢٠٠١/٥/١8 جلهة مراقبة 
لديها مبوجب عدم  العاملني  تقيد موظفيها وسائر  مدى 
اإلفصاح لـ »العميل« عند قيام »هيئة التحقيق اخلاصة« 
جتميدها  أو  حساباته  في  بالتدقيق  أو  عنه  باإلستعالم 

مؤقًتا.
الذي  التدقيق  أو  اإلستعالم  أن  دائًما  باإلعتبار  األخذ   •
تقوم به »هيئة التحقيق اخلاصة« ال يحول دون التعامل 
أو اإلستمرار بالتعامل مع »العميل« بشكل طبيعي طاملا 

لم يصدر عن »الهيئة« قرار يقضي بخالف ذلك. 
حتميل  طائلة  حتت  أعاله  املذكورة  باإلجراء  ات  التقيد   •
رئيس مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن عدم التنفيذ.

 بيروت، في ٧ تشرين الثاني ٢٠٠٦
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٩

موجه إلى املصارف

بناًء على أحكام القانون رقم ٣١8 تاريخ ٢٠٠١/٤/٢٠ املتعلق 
مبكافحة تبييض األموال السيما البند )٤( من املادة السادسة منه،

وبناًء على أحكام الفقرة )ج( من البند )٧( من املادة ١١ من 
نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال 
تاريخ   ٧8١8 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق  اإلرهاب  ومتويل 

،٢٠٠١/٥/١8
 وعماًل بقرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها املنعقدة

 بتاريخ ١٢/٤/٢٠٠8،
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)ج(  الفقرة  أحكام  تطبيق  في  التشدد  املصارف  من  يطلب 
البند )٧( من املادة ١١ من نظام مراقبة العمليات املالية  من 
واملصرفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب جلهة التأكد 
حتصيلها  قبل  احلساب  في  الشيكات  قيمة  إيــداع  عدم  من 

بصورة نهائية من املصارف الصادرة عنها.

 بيروت، في ٢ كانون الثاني ٢٠٠9
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٠

موجه إلى املصارف

باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن »هيئة التحقيق اخلاصة« 
املراقبة  حتت  احلسابات  بعض  بوضع  القاضية  تلك  السيما 
)Traceable(، ومنًعا ألي التباس، وتسهياًل ملهمة »الهيئة« في 
تتبع حركة احلسابات التي يشتبه أنها قد تخفي عمليات تبييض 
يتعلق  ما  في  كافة،  املصارف  على  إرهاب،  أو متويل  لألموال 
من  بقرار   (Traceable) املتابعة  حتت  املوضوعة  باحلسابات 

»هيئة التحقيق اخلاصة«:

أواًل:
في ما يتعلق بالشيكات: 

عدم تسديد، نقًدا، أي شيك أو أمر دفع مسحوب على   •
احلساب املوضوع حتت املراقبة سواء كان املستفيد من 

الشيك أو أمر الدفع صاحب احلساب نفسه أو للغير. 
عدم دفع أي شيك أو أمر دفع مسحوب على احلساب   •
يكون  أن  وشرط  األّول  للمستفيد  إال  املراقبة  موضوع 

الشيك مشطوًبا. 
 (Chèque Bancaire) أي شيك مصرفي  عدم إصدار   •
مسحوًبا ألمر صاحب احلساب أو الغير على احلساب 
ويتضمن  إذا كان مشطوًبا  إال  املراقبة  املوضوع حتت 

عبارة »ال يدفع إال للمستفيد األّول«. 

ثانًيا:
في ما يتعلق ببطاقات اإلئتمان والوفاء:

حصر استعمال بطاقات اإلئتمان و/أو الوفاء، املصدرة استنادا 
لدى  البيع  نقاط  أجهزة  على  املراقبة  املوضوع حتت  للحساب 

التّجار )POS( ومنع استعمالها على أجهزة الصراف اآللي. 

ثالًثا:
:(Guichet) في ما يتعلق بالصندوق لدى املصرف

عدم املوافقة لصاحب احلساب موضوع املراقبة من سحب أي 

 )Guichet( املصرف  صندوق  عن  مباشرًة  األموال  من  مبلغ 
املفتوح لديه احلساب املذكور. 

 بيروت، في 9 متوز ٢٠٠9
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١١

موجه إلى املصارف

عماًل بأحكام الفقرة )٤( من املادة السادسة من القانون رقم 
٣١8 تاريخ ٢٠٠١/٠٤/٢٠ املتعلق مبكافحة تبييض األموال، 
على املصارف كافة تزويد »هيئة التحقيق اخلاصة« بكشوفات 
حسابات  في  التحقيق  إطار  ضمن  تطلبها،  التي  احلسابات 

العمالء، وفًقا لألمنوذج املرفق بتفاصيله كافة.
 Microsoft Excel برنامج  على  األمنــوذج  هذا  تنظيم  يتم 
(Sheet) صفحة  لكل حساب  أن يخصص  على   Workbook

مستقلة في حال كان لدى العميل أكثر من حساب.
يتم تزويد »هيئة التحقيق اخلاصة« بكشوفات احلسابات وفًقا 
بها  اخلاص  املعلومات  تبادل  برنامج  عبر  املذكور  لألمنوذج 

.CD وعند تعذر ذلك على قرص مدمج PGP
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

 بيروت، في ٢٧ شباط ٢٠١٠
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

w

ات
الم

إع

تفاصيل
 العملية **

الرصيد
)-/+(

املبلغ
)-/+(

العملة
فرع

 املصرف 
املعني*

نوع العملية
تاريخ
 احلق

تاريخ
 القيد

رقم احلساب العائلة
إسم 
الوالد

إسم 
العميل

رقم 
املصرف

Transaction 
Details

Balance
)+/-(

Amount
)+/-(

Currency
Involved 
Branch

Transaction 
Type

Value 
Date

Post 
Date

Account 
Number

Family 
Name

Father’s 
Name

Customer 
Name

Bank
Number

Cheq # 
12542

-100,000 -100,000 USD Hamra CHW 6-jan-
09

5-jan-
09

00 11 222 33 00

CDP

CHD

على سبيل املثال وال احلصر:

مختصر نوع العملية Transaction Type نوع العملية

CHW Check Withdrawal سحب شيك

CHD Check Deposit إيداع شيك

CDP Cash Deposit إيداع نقدي

CWD Cash Withdrawal نقدي

OPO Outgoing Payment order حتويل صادر

IPO Incoming payment Order حتويل وارد

A/A Account to Account حتويل داخلي من حساب إلى حساب

إمنوذج كشف احلساب اإللكتوني

Form

مالحظة:

بجب اإلبقاء على سائر العمليات األخرى التي يظهرها كشف احلساب )مثالً فائدة محققة، إعتماد ...(
هذه اخلانة مخصصة ملعرفة الفرع الذي متت من خالله العملية * 
هذه اخلانة مخصصة لتعبئة جميع تفاصيل العمليات املتوفرة **



قوانين وأنظمة١١٨

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٤

 موّجه إلى مفوضي املراقبة املعّينني 
لدى مؤسسات الصرافة من الفئة »أ«

باإلستناد إلى القانون رقم ٣٤٧ تاريخ ٢٠٠١/8/٦ املتعلق 
لبنان، الصرافة في  بتنظيم مهنة 

املتعلق   ٢٠٠١ نيسان   ٢٠ تاريخ   ٣١8 رقم  القانون  وإلى 
األموال، تبييض  مبكافحة 

مصرف  عن  الــصــادر  األســاســي  الــقــرار  إلــى  وباإلستناد 
مهنة  بتنظيم  املتعلق   ٢٠٠١/9/٢٧ تاريخ   ٧9٣٣ رقم  لبنان 

الصرافة،
وإلى القرار األساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 9٧٠8 
وفًقا  النقدية  التحاويل  بعمليات  املتعلق  تاريخ ٢٤/9/٢٠٠٧ 

احلوالة، لنظام 
وبناًء على قرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها 

بتاريخ ٢٠١١/٥/٢٦، املنعقدة 
الصرافة  لدى مؤسسات  املعّينني  املراقبة  يطلب من مفوضي 
سر  أمانة  إلى  وإرساله  سنوي  تقرير  إعداد  »أ«  الفئة  من 
آذار  نهاية شهر  أقصاها  مهلة  في  التحقيق اخلاصة«  »هيئة 
على  خاللها،  املراقبة  جرت  التي  املالية  السنة  يلي  الــذي 
هذه  كانت  إذا  ما  إلى  اإلشــارة  التقرير  هذا  يتضمن  أن 

املؤسسات تتقيد أم ال باملوجبات التالية:
إلى  باإلستناد  وعناوينهم  الزبائن  هوية  من  التحقق   .١

رسمية. وثائق 
كل  قيمة  تفوق  التي  بالعمليات  خاصة  سجالت  مسك   .٢

منها مبلغ ١٠،٠٠٠ د.أ. أو ما يعادله.
الزبائن،  )هوية  الرسمية  الوثائق  عن  بصور  اإلحتفاظ   .٣
تفوق  التي  بالعمليات  املتعلقة  املستندات  وعن  العنوان( 
ال  ملدة  يعادله  ما  أو  د.أ.   ١٠،٠٠٠ مبلغ  منها  كل  قيمة 

تقل عن خمس سنوات.
عن  معلومات  )يتضمن  خاص  بإشعار  املصرف  تزويد   .٤
ووجهتها،  األموال  مصدر  موضوعها،  العملية،  طبيعة 
عند  ــتــصــادي(  االق احلــق  وصــاحــب  املستفيد  هــويــة 
)حتويل،  خالله  من  مصرفية  عملية  أية  بتنفيذ  القيام 
مبلغ  قيمتها  تتجاوز  زبائنها  لصالح  شيك...(  إصدار 

١٠،٠٠٠ د.أ. أو ما يعادله.
مبزاولة  قيامها  عن  وخطًيا  مسبًقا  لبنان  مصرف  إعالم   .٥
ــة«  »احلــوال لنظام  وفــًقــا  النقدية  التحاويل  عمليات 
عن  وبصور  العمليات  بهذه  خاصة  بسجالت  واإلحتفاظ 
ال  ملدة  وذلك  املعنيني  للعمالء  العائدة  الرسمية  الوثائق 

تقل عن خمس سنوات.

إبالغ »هيئة التحقيق اخلاصة« عن تفاصيل العمليات التي   .٦
يشتبه بأنها تخفي تبييًضا لألموال أو متوياًل لإلرهاب في 

حال حدوثها.
 بيروت، في ٢٧ أيار ٢٠١١
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٥

للمصارف وللمؤسسات املالية

 ٢٠٠١/٤/٢٠ تاريخ   ٣١8 رقم  القانون  احكام  على  بناًء 
السيما  االرهاب  ومتويل  االموال  تبييض  مبكافحة  املتعلق 
البند )٤( من املادة السادسة والبند )١( من املادة السابعة 

منه،
وبناًء على احكام البندين )١( و )٦( من املادة ١٢ من نظام 
االموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة 

املرفق بالقرار االساسي رقم ٧8١8 تاريخ ٢٠٠١/٥/١8،
والعقود  املوجبات  قانون  من   ١8١ املادة  احكام  على  وبناًء 
عن  الناجتة  واملسؤولية  التعاقد  عن  التمنع  بشروط  املتعلقة 

ذلك،
وتدارًكا الي مس قد يلحق بحقوق ومصالح املودعني والعمالء 
»هيئة  عن  الصادر   8 رقم  االعالم  احكام  تطبيق  عدم  نتيجة 

اخلاصة«، التحقيق 
جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  بقرار  وعمال 

بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠، املنعقدة 
نذكر املصارف واملؤسسات املالية بضرورة التشدد في تطبيق 
السيما   ٢٠٠٦/١١/٧ تاريخ   8 رقم  »الهيئة«  اعالم  مضمون 

جلهة:
عدم  مبوجب  لديها  العاملني  وسائر  املوظفني  تقيد   •
باالستعالم  »الهيئة«  قيام  عند  لـ »العميل«  االفصاح 

عنه او بالتدقيق في حساباته او جتميدها مؤقًتا.
»هيئة  بهما  تقوم  اللذين  التدقيق  او  االستعالم  كون   •
حتفًظا  ذاتهما،  بحد  يشكالن،  ال  اخلاصة«  التحقيق 
يحوالن  ال  وبالتالي  له  ادانة  او  العميل  شخص  على 
»العميل«  مع  بالتعامل  االستمرار  او  التعامل  دون 
عن  يصدر  لم  وطاملا  لالصول  ووفًقا  طبيعي  بشكل 

»الهيئة« قرار يقضي بخالف ذلك.

املخالفة  املالية  املؤسسة  او  املخالف  املصرف  يتعرض 
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موجه الى املصارف واملؤسسات املالية

باالشارة الى كل من:
املقطع »عشرون« من »املادة التاسعة مكرر« من القرار   •
املتعلق   ١99٦/٣/٧ تاريخ   ٦١١٦ رقم  االساسي 
بالتسهيالت املمكن أن مينحها مصرف لبنان للمصارف 

املالية، وللمؤسسات 
األساسي  القرار  من  الرابعة«  »املادة  من   )٥( البند   •
الفوائد  بدعم  املتعلق   ٢٠٠١/١/٢ تاريخ   ٧٧٤٣ رقم 
املدينة على التسليفات املمنوحة للقطاعات الصناعية أو 

السياحية أو الزراعية،
االساسي  القرار  من  مكرر«  والعشرون  الثانية  »املادة   •
باالحتياطي  املتعلق   ٢٠٠١/٦/٢ تاريخ   ٧8٣٥ رقم 

االلزامي،

املتخذ في جلستها   التحقيق اخلاصة »هيئة  قرار  وبناًء على 
املنعقدة بتاريخ ١8 ايلول ٢٠١٤،

يطلب من املصارف واملؤسسات املالية كافة العاملة في لبنان، 
على مسؤوليتها، اعالم هيئة التحقيق اخلاصة عن القروض 
بحقهم  وصدرت  سبق  الذين  االشخاص  من  الي  املمنوحة 
املراقبة  بوضعها حتت  أو  حساباتهم  بتجميد  تقضي  قرارات 

 .)Traceable(
خالل   ،اخلاصة التحقيق  هيئة  تزويد  يقتضي  الغاية  ولهذه 
اسماء  تتضمن  ثالث  بلوائح   ،٢٠١٤/١٠/١٥ أقصاها  مدة 

االشخاص املنوه عنهم والذين مت منحهم القروض التي:
تستفيد املصارف املعنية مقابلها من التسليفات املمنوحة   •
االساسي  القرار  باحكام  عماًل  لبنان  مصرف  من   لها 

رقم ٦١١٦ تاريخ ١99٦/٣/٧.
تفيد العميل من دعم الدولة للفوائد املدينة عماًل باحكام   •

القرار االساسي رقم ٧٧٤٣ تاريخ ٢٠٠١/١/٢. 
تستفيد املصارف املعنية مقابلها من التخفيضات على   •
االساسي القرار  بأحكام  عماًل  االلزامي   االحتياطي 

رقم ٧8٣٥ تاريخ ٢٠٠١/٦/٢.
فور  به  ويعمل  الرسمية  اجلريدة  في  االعالم  هذا  ينشر 

صدوره.

 بيروت، في ١8 ايلول ٢٠١٤
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

فرضها  العليا  املصرفية  للهيئة  يعود  التي  االدارية  للعقوبات 
وال  والتسليف  النقد  قانون  من   ٢٠8 املــادة  باحكام  عماًل 
املدنية  واملسؤولية  اجلزائية  العقوبات  تطبيق  دون  ذلك  يحول 

. بحقهما

 بيروت، في ٢٦ أيار ٢٠١٤ 
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٦

موجه إلى املصارف
باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن »هيئة التحقيق اخلاصة« 
املراقبة  حتت  احلسابات  بعض  بوضع  القاضية  تلك  السيما 

،)Traceable(
ومنًعا ألي التباس،

جلستها  في  املتخذ   اخلاصة التحقيق  هيئة  قرار  على  وبناًء 
املنعقدة بتاريخ ٣ متوز ٢٠١٤،

إلى  )موجه   ١٠ رقم  اإلعــالم  من   ثالًثا الفقرة  نص  يعّدل 
املصارف( ليصبح كما يلي:

سحب  من  املراقبة  موضوع  احلساب  لصاحب  املوافقة  عدم 
 )Guichet( أي مبلغ من األموال مباشرًة عن صندوق املصرف

.املفتوح لديه احلساب املذكور أو من إيداع أي مبلغ فيه

 بيروت، في 8 متوز ٢٠١٤
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

ات
الم

إع
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٩

موّجه إلى املؤسسات واجلهات املعنية املشار اليها 
في املادة اخلامسة من القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤

 والى الشركات التي تتعاطى الوساطة املالية
 والى هيئات االستثمار اجلماعي

 حول تطبيق قرارات مجلس األمن رقم ١٢٦٧ )١٩٩٩( 
ورقم ١٩٨٨ )٢٠١١( ورقم ١٩٨٩ )٢٠١١( والقرارات الالحقة

)مكافحة   ٢٠١٥/١١/٢٤ تاريخ   ٤٤ رقم  القانون  على  بناًء 
تبييض االموال ومتويل اإلرهاب( سيما احكام البندين ٢ و٥ 

من املادة ٦ منه،
جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناًء 

املنعقدة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣،

أواًل:
في  اليها  املشار  كافة  املعنية  واجلهات  املؤسسات  الى  يطلب 
املادة اخلامسة من القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ والى 
الشركات التي تتعاطى الوساطة املالية والى هيئات االستثمار 

اجلماعي، كل في ما خصها، ما يلي:
القيام بإستمرار مبراجعة اي حتديث يتم على املوقع   .١
ما  في   )UNSC Website( األمن  ملجلس  اإللكتروني 
يتعلق باالسماء احملددة واملدرجة على اللوائح الصادرة 
 )١999(  ١٢٦٧ رقم  االمن  مجلس  قرارات  مبوجب 
ورقم ١988 )٢٠١١( ورقم ١989 )٢٠١١( والقرارات 
الالحقة املتعلقة بهذا اخلصوص و/ أو اللوائح الصادرة 
عن جلان العقوبات اخلاصة، والقيام تلقائيا وفورا دون 
تأخير ودون سابق انذار بتجميد االموال او احلسابات 
او العمليات أو األصول األخرى العائدة لهذه االسماء 
كان  شكل  بأي  وجدت  حال  في  وذلك  إدراجها  فور 
)مباشر أو غير مباشر، مشترك...(، على ان يتم تزويد 
 ٤8 اقصاها  مهلة  وخالل  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة 
املتوفرة  وباملعلومات  بذلك  قامت  انها  يفيد  ساعة مبا 

لديها بهذا اخلصوص.
ابالغ »هيئة التحقيق اخلاصة« في حال وجود تشابه   .٢
بني اسم احد عمالئها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة 
االمن  مجلس  قرارات  مبوجب  الصادرة  اللوائح  على 
املنوه عنها في البند )١( اعاله و/أو الصادرة عن جلان 

العقوبات اخلاصة.

ثانًيا:
تطبق أحكام هذا اإلعالم على الفروع واملؤسسات الشقيقة أو 

التابعة في اخلارج.

ثالًثا:
من  عشرة  الثالثة  املــادة  في  اليها  املشار  للعقوبات  يتعرض 
القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ كل من يخالف احكام 
هذا االعالم سيما جلهة عدم االلتزام مبوجب التجميد الفوري 

املشار اليه في البند )١( من املقطع »أواًل« اعاله.
رابًعا:

ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

 بيروت، في ٢٢ كانون األول ٢٠١٥
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٠

 موجه الى املصارف واملؤسسات املالية 
وسائر املؤسسات امللزمة باالبالغ

بناًء على احكام القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ املتعلق 
مبكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب سيما كل من املادة 

الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة والثالثة عشرة منه،
البند )٣( من املقطع »أواًل« من املادة ١٢  وبناًء على احكام 
لبنان رقم ٧8١8  القرار االساسي الصادر عن مصرف  من 
لبنان  بتعميم مصرف  املرفق  وتعديالته   ٢٠٠١/٥/١8 تاريخ 
املالية  العمليات  مراقبة  بنظام  واملتعلق   8٣ رقم  االساسي 

واملصرفية ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب،
وتوضيًحا وتطبيًقا الحكام البند »ثانًيا« من املادة االولى من 
 ١٢٢٥٣ رقم  لبنان  مصرف  عن  الصادر  االساسي  القرار 
االساسي  لبنان  مصرف  بتعميم  املرفق   ٢٠١٦/٥/٣ تاريخ 
االميركي  القانون  مع  التعامل  بأصول  واملتعلق   ١٣٧ رقم 
التطبيقية حول  انظمته  ومع   ٢٠١٥/١٢/١8 بتاريخ  الصادر 
منع ولوج »حزب الله« الى املؤسسات املالية االجنبية وغيرها 

من املؤسسات،
وتدارًكا حلصول أي اجراء او تدبير تعسفي من شانه االضرار 
اقفال حساب اي منهم  والعمالء سيما عند  املودعني  مبصالح 
او االمتناع عن فتح حسابات لهم او عدم التعامل معهم، كل 
للمخاطر التعرض  تفادي  بحجة  او  مبررة  غير  بصورة   ذلك 

 ،(De-risking)
لتعزيز  لبنان  مصرف  قبل  من  املبذولة  اجلهود  اطار  وضمن 

،(Financial Inclusion) الشمول املالي
وحفاًظا على املصلحة الوطنية العليا،

جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناًء 
املنعقدة بتاريخ ٢٠١٦/٥/٢٦،

يقرر ما يأتي:
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املادة االولى
ومؤسسات  املالية  واملؤسسات  املصارف  من  يطلب  أواًل:  
باإلبالغ  امللزمة  املؤسسات  وسائر  املالية  الوساطة 
عائد  حساب  اي  اقفال  جلهة  تدبير  أي  اتخاذ  عدم 
عن  او  معه  التعامل  عن  االمتناع  او  عمالئها  الحد 
ابالغ  على  يوًما  ثالثني  مرور  قبل  له  حساب  اي  فتح 
هذا  يتضمن  ان  وعلى  اخلاصة«،  التحقيق  »هيئة 
التبليغ توضيًحا لألسباب املوجبة التي تبرر اتخاذ هذه 
 ،(KYC) االجراء ات والتدابير )معلومات متعلقة بالعميل

حركة أو وتيرة أو حجم احلساب، …(. 

ثانًيا:
في حال لم يرد أي جواب من »هيئة التحقيق اخلاصة« خالل 
املهلة املذكورة اعاله يعود للمصارف وللمؤسسات املعنية اتخاذ 

االجراء ات املناسبة بهذا اخلصوص.

ثالًثا:
العائدة  احلسابات  خص  ما  في  االجراء ات  هذه  تطبق  ال 
ألشخاص او مؤسسات مدرجة اسماؤهم على أي من اللوائح 
بتاريخ  الصادر  االميركي  القانون  بتطبيق  املتعلقة  املصدرة 

٢٠١٥/١٢/١8 واملنوه عنه اعاله.

املادة الثانية
يتعرض كل من يخالف احكام هذا االعالم للمالحقة امام »الهيئة 

املصرفية العليا«.

املادة الثالثة
ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به اعتباًرا من 

.٢٠١٦/٥/٣

 بيروت، في ٢٦ أيار ٢٠١٦
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

اعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢١

موجه الى اجلهات املشار اليها في املادة اخلامسة من 
 القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤

سيما شركات التأمني

بناًء على القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ )مكافحة تبييض 
االموال ومتويل االرهاب(، سيما احكام املواد ٥، ٦ و٧ منه،

لقانون سرية  غير اخلاضعة  املؤسسات  على  يتوجب  كان  وملا 
املصارف الصادر بتاريخ ١9٥٦/9/٣ املشار اليها في املادة 

التقيد  التأمني،  القانون رقم ٤٤، ومنها شركات  اخلامسة من 
باملوجبات املنصوص عليها في املادة الرابعة منه وبالنصوص 
لغايات  »الهيئة«  عن  تصدر  التي  وبالتوصيات   التنظيمية 

تطبيق أحكامه،
جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناًء 

املنعقدة بتاريخ 8 أيلول ٢٠١٦،
يطلب ما يلي:

الدائمني  العمالء  على  الواجبة  العناية  ــراء ات  اج تطبيق   .١
)سواء كانوا اشخاًصا طبيعيني او معنويني او بنية قانونية 
خاصة( جلهة التحقق من هويتهم باالستناد الى وثائق او 
صاحب  هوية  وحتديد  كما  موثوقة،  بيانات  او  معلومات 
منها  للتحقق  الالزمة  اخلطوات  واتخاذ  االقتصادي  احلق 
باالستناد الى وثائق او معلومات او بيانات موثوقة، كما 
واحلصول كحد ادنى على املعلومات احملددة في امنوذج 
وذلك  االعالم  بهذا  املرفق   (KYC Form) العميل  معرفة 
املرتبطة  تلك  احلياة السيما  على  الضمان  لعقود  بالنسبة 

بتكوين رؤوس االموال ووحدات االستثمار.
التأكد من إلتزام وسطاء ووكالء التأمني املعتمدين تطبيق   .٢

اجراء ات العناية الواجبة املشار إليها في البند ١ اعاله. 
 (Internal Control System) وضع نظام ضبط داخلي  .٣
فاعل ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب يشمل كحد 

ادنى:
ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة  امتثال  تعيني ضابط  أ( 
اإلرهاب (AML / CFT Compliance Officer)، على 

أن يخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا املجال.
اعتماد برامج معلوماتية ملراقبة العمليات التي تتطلب ذلك. ب( 
إلى  ترفع  تقارير دورية،  بإعداد  االمتثال  قيام ضابط  ج( 
املخاطر على  ترتكز  العمليات  مراقبة  عن   اإلدارة، 

التقيد  مدى  وعن   (Risk Based Approach)
باالجراء ات املطلوبة، على ان تشمل تقاريره ايًضا مدى 
التزام وسطاء ووكالء التأمني الذين يتم التعامل معهم 
بذات اإلجراء ات املطبقة على شركات التأمني وباألخص 
جلهة تزويد هذه األخيرة باملستندات التي يستحصلون 

عليها من الزبائن املعنيني.
من  املعنيني  التأمني  ووكالء  ووسطاء  املوظفني  اطالع  د( 

خالل دورات تدريبية على اإلجراء ات املطلوبة.
املتعلقة  املجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم  هـ( 
تتضمن  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  بعمليات 
على األقل، األسماء التي تعمم من قبل »هيئة التحقيق 
الى  الشركة  قبل  من  عنها  املبلّغ  واألسماء  اخلاصة« 

»الهيئة« وحتديثها بصورة مستمرة. 
تبييض  مكافحة  إجراء ات  يتضّمن  إجراء ات  دليل  وضع  و( 
األموال ومتويل اإلرهاب املطلوبة، على ان يشمل الدليل 
ايًضا، فيما خص بوالص التأمني على احلياة التي لها 

ات
الم

إع



قوانين وأنظمة ١٢٢

سبيل  على  أدناه  املعّددة  املؤشرات  إستثماري،  طابع 
املثال ال احلصر، والتي تدل، في حال لم تكن مبّررة، على 

احتمال وجود عمليات تبييض أموال أو متويل إرهاب:
احليـاة  علـى  التأمـني  بوليصـة  مـن  املسـتفيد   • 

 .(Beneficiary)
عالقة  ال  آخر  مبستفيد  احلالي  املستفيد  إستبدال   •

واضحة له بصاحب البوليصة. 
 (Multiple احلياة  على  تأمني  بوالص  عّدة  شراء   •

(policies دون أسباب مبّررة. 
بوليصة غير متالئمة مع حاجات صاحبها أو مختلفة   •

عن بوالص أخرى أصدرت سابًقا بناًء لطلبه. 
شراء بوليصة تأمني على احلياة مبوجب قسط واحد   •

 .(Single Premium) كبير
شراء بوليصة تأمني على احلياة من قبل شخص غير   •

مقيم وغير لبناني. 
احلياة  على  التأمني  بوليصة  على  أقساط  تسديد   •
مبوجب دفعات نقدية كبيرة و/أو متكررة، أو دفعات 

غير متالئمة مع الوضع املالي لصاحب البوليصة. 
دفعات مصادرها غير واضحة.  •

تغذية بوليصة التأمني على احلياة بقسط واحد كبير   •
.(Booster)

بأقساط إضافية  احلياة  على  التأمني  بوليصة  تغذية   •
 .(Overfunding) ومتكررة خارجة عن النمط املعتاد
تسديد أقساط بوليصة التأمني على احلياة من اخلارج.   •
التأمني  لبوليصة  النقدية  القيمة  على  طلب سحوبات   •
شيكات  على  للحصول   (Cash value) احلياة  على 
من شركة التأمني، وذلك بعد مرور مّدة زمنّية قصيرة 

من إصدار البوليصة. 
طلب حتاويل على القيمة النقدية لبوليصة التأمني على   •

احلياة (Cash value) إلى حسابات في اخلارج.
إعتبار  أي  دون  احلياة  على  التأمني  بوليصة  إلغاء   •
شركة  من  شيكات  على  احلصول  بهدف  للغرامات 

التأمني.

إبالغ »هيئة التحقيق اخلاصة« عن تفاصيل العمليات التي   .٤
يشتبه أنها تخفي تبييًضا لألموال أو متوياًل لإلرهاب وفق 
اآللية الواردة في إعالم »الهيئة« رقم ١٧ تاريخ ١٦/9/٢٠١٤، 
على أن تشمل هذه اإلبالغات العمليات املشبوهة املجراة من 

قبل وسطاء ووكالء التأمني الذين يتم التعامل معهم. 

الطلب من املوظفني لديها، حتت طائلة املسؤولية، عدم إعالم   .٥
العمالء عند قيام »هيئة التحقيق اخلاصة« باإلستعالم أو 
بالتدقيق في عملياتهم اال في حال صدور قرار عن هذه 

»الهيئة« يفيد بذلك.

استغالل  سوء  ملنع  الالزمة  والتدابير  ــراء ات  االج اتخاذ   .٦
متويل  أو  ــوال  األم تبييض  في  التكنولوجية  التطورات 
مرتفعة،  مخاطر  ذوي  عمالء  مع  التعامل  وعند  اإلرهــاب 
مصرفية  مراسلة  عالقات  نشوء  حال  في  االمــر  وكذلك 
وبالتالي التقّيد بالتعاميم واالعالمات الصادرة عن مصرف 

لبنان وهيئة التحقيق اخلاصة ضمن هذا اإلطار. 

جميع  ينطبق،  حيث  ــالم،  ــ اإلع ــذا  ه ألحــكــام  يخضع   .٧
األشخاص املشار إليهم في املادة ٥ من القانون رقم ٤٤ 

تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤. 

ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في 9 أيلول ٢٠١٦
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

معلوماتت حولل االشخص االمعنويي

 
 
 
 

.........................................................
ااإلسم: ...........

............................................................................................................... Name:

 

  

:Place and Date of Registration..................................................................................................: ............االتسجيیلمحل ووتارريیخ 

 

  

.........................................................
........................................................ 

االجنسيیة:
.....................................................Nationality:

 

  

.........................................................
االعنواانن:...........

.........................................................................................................Address:

 

 
 

.........................................................
ررقم االهھاتف:............................

...............................................................................Telephone:
 

  

:Detailed Activity.....................................................................................................:............................................بالتفصيیل االنشاطط

 

  

.................................وونسبة االحصص:................ االرئيیسيیيین أأسماء االشركاء
Names of Main Partners & Percentage of Shares: 

  

……:Names of Authorized Signatories.........................................................االمفوضيین بالتوقيیع:.....................................أأسماء 

  

........................................................:
أأسماء االممثليین االقانونيیيین

..........................................Names of Legal Representatives:…

  

..............................................................................ر:.............................يیسم االمدإإ
Name of Manager:………..............................

  

:Financial Status (Sales, Profits…) ....................................................................................:....(....ررباححأأتت٬، )مبيیعا االوضع االمالي

 

  

.........................................................
مصدرر ااألمواالل:..........................

...............................................................Source of Funds: 

 
 

نوعع وو
……:Nature & Purpose of the Relation...................................................االغرضض من االتعامل:...........................................

 

 

 

صاحب االحق ااإلقتصادديي:.....................................
..................................................................................Beneficial Right’s Owner:

 

  

                 :        صاحب االبوليیصة غيیر صاحب االحق ااإلقتصاددييفي حالل كانن        
If BRO is other than the Policy Holder:
 

 
 

ااإلسم:.............
.........................................................

...................................
...........  Name:

 

:Relation.........................................................................................:.....................القةاالع

 

..االسبب:...............
.........................................................

..............
........................Reason:

 

:Address.........................................................................................االعنواانن:.....................

 

االمهھنة:.........
................................................................................................. Profession:

 

:Financial Status.................................................................االوضع االمالي:.....................

 

 

 
 
 

االتارريیخ: ........................
.........................................................

...................
.............................................................................. Date:

 

  
 
 
 

:Specimen of Signature                                                                                      توقيیع:          االنموذذجج              

 

  
 
 
 
 

 
   

 

معلوماتت حولل االشخص االطبيیعي

 

 
 
 

ااإلسم: 

.................................................................................................................

..............
...............................

.........
First Name:

 

 

 

....................... إإسم االعائلة:
....................

.................................................
.........................

..............................
..........

Family Name:

 

 

 

       

 

إإسم ااألبب: .............................................................................

.......................
..............................

..........................
Father’s Name:

 

 

 

........ إإسم ااألمم ووشهھرتهھا:
..............................

..........
..............................

......
...........................................

.......
Mother’s Full Name: 

 

 

           أأنثى                االجنس: ذذكر          

................................................................

Gender: Male           Female                

          

 

كانن ووتارريیخ االوالددةةم
............ :....

..........................................
..........

..................................................
...... 

 Place and Date of Birth:

 

 

 

االجنسيیة

...................................................................................................... :

.................................
.................

..............
Nationality:

 

 

 

مكانن ووررقم االسجل: ............................................................

.................................................:

 Civil Register Place and Number

 

 

ررقم االهھويیة/جواازز االسفر: ...........................................

..............................
............................

..........................
:

ID/Passport Number

 

 

                 غيیر مقيیم                  مقيیم
.........................................................

.......

Resident           Non-Resident                

                  

 

 

االسكن عنواانن 
......................................................:

..............
.........................

.........................................
........

Residential Address:

 

 

 

..............:.........ررقم االهھاتف
.............

..........................................................................................

.................................
.....

Telephone:
 

 

 

االمهھنة بالتفصيیل:..........................................................................................

.............................
.....................

Detailed Profession:

 

 

 

عنواانن االعمل:............................................................................

....
..................................

..
..............................
:

Business Address

 

 

االعمل االسابق لأل

شخاصص االمتقاعديین:.............................................
.......................... ....................

Previous Profession for Retired:

 

 

االمالياالوضع 

.....................................................................................:

....................................

............................

Financial Status:

 

 

 

مصدرر ااألمواالل:.........................................................................................

............................................
..............:

Source of Funds

 

 

لل آآخرمصدرر أأمواا

.................................................................................:

.....
.......................................
......:

 Other Source of Funds

 

 

 االغرضض مننوعع وو
االتعامل:...................
.................

...................
..................................

.........

Nature & Purpose of the Relation: 

 

 

االوضع  االعائلي:........................................................................

.
...................................................

............................
Family Status:

 

ووش إإسم االزووجج

هھرتهھ:................................................................................

..................
.............

 Spouse’s Full Name:

 

 

..................:عمل االزووحح

...................................................................

.......................
............ 

Spouse’s Profession:

 

 

صاحب االحق ااإلقتصادديي:............................................................

......................................
.....................

Beneficial Right’s Owner:

 

 

 

 

في حالل كانن        
                               :صةصاحب االبوليیغيیر  صاحب االحق ااإلقتصادديي

If BRO is other than the Policy Holder:
 

 

 

 

ااإلسم:.............

............................................................................................

...........  Name:

 

:.....................القةاالع
.............................
....................

...................
.....................Relation:

 

االسبب:.................

.......................................................................

........................
Reason:

 

االعنواانن
.....................:

................................................

....................
.....................Address:

 

.........االمهھنة:

.................................................................................................

 Profession:

 

االوضع االمالي
.....................:

................................................

.................
Financial Status:

 

 

 

االتارريیخ: ............................................
.......................

......................................
..........

................................................................

Date: 

 

 

توقيیع:               االنموذذجج                   
                                                            

                   Specimen of Signature:
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٢

موجه الى املصارف واملؤسسات املالية واجلهات املعنية 
 املشار اليها في املادة اخلامسة 

من القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24

)مكافحة   2015/11/24 تاريخ   44 رقم  القانون  على  بناًء 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب(،

جلستها  في  املتخذ  اخلاصة  التحقيق  هيئة  قرار  على  وبناًء 
املنعقدة بتاريخ 2017/10/19،

أواًل:
يضاف الى البيان رقم 1 )معلومات حول الشخص الطبيعي( 
املرفقني  املعنوي(  الشخص  حول  )معلومات   2 رقم  والبيان 
خاص  حقل   2011/5/27 تاريخ   13 رقم  »الهيئة«  بإعالم 

.)Tax Residency( لتحديد اإلقامة الضريبية

ثانًيا:
يضاف الى أمنوذج معرفة العميل )KYC Form( املرفق بإعالم 
لتحديد  خاص  حقل   201٦/9/9 تاريخ   21 رقم  »الهيئة« 

.)Tax Residency( اإلقامة الضريبية
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

 بيروت، في ٦ تشرين الثاني 2017
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٣

للمصارف واملؤسسات املالية وسائر املؤسسات امللزمة 
باإلبالغ عن عمليات تبييض االموال ومتويل اإلرهاب

تاريخ   44 رقم  القانون  من  السابعة  املــادة  بأحكام  عماًل 
ومتويل  األموال  تبييض  مبكافحة  املتعلق   2015/11/24

اإلرهاب، 
املالية  العمليات  مراقبة  نظام  من   5 املادة  بأحكام  وعماًل 
اإلرهـــاب،  ومتــويــل  ــوال  األمـ تبييض  ملكافحة  واملصرفية 
تاريخ   83 رقــم  األساسي  لبنان  مصرف  بتعميم  املرفق 

،2001/5/18
وبناًء على قرار »هيئة التحقيق اخلاصة« المتّخذ في جلستها 

المنعقدة بتاريخ 19 تشرين األول ۲۰17، 
املالية  واملؤسسات  املصارف  جميع  إلى  يطلب   .١
رقم  القانون  من   4 باملادة  املعنية  األخرى  واملؤسسات 

»هيئة  بإبالغ  قيامها  عند   ،2015/11/24 تاريخ   44
أو  تأكيدات  لديها  التي  العمليات  عن  اخلاصة«  التحقيق 
شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو متويل اإلرهاب 
 ،2015/11/24 تاريخ   44 رقم  القانون  مبفهوم 
املشبوهة  العملية  عن  »اإلبالغ   )1( رقم  األمنوذج  تعبئة 
اإللكتروني )E-STR(« املرفق بهذا اإلعالم وإرساله إلى 
»الهيئة« مرفًقا به سائر املستندات املتعلقة بهذه العملية.

يطلب من املؤسسات واجلهات املعنية باملادة 5 من القانون   .٢
رقم 44 تاريخ 2015/11/24، عند القيام بإبالغ »هيئة 
أو  تأكيدات  لديها  التي  العمليات  عن  اخلاصة«  التحقيق 
شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو متويل اإلرهاب 
أن   ،2015/11/24 تاريخ   44 رقم  القانون  مبفهوم 
ترفق بكتاب توجهه إلى رئيس »الهيئة« تقريًرا عن العملية 
املعنية منظًما وفًقا لألمنوذج رقم )2( املرفق بهذا اإلعالم 

باإلضافة إلى سائر املستندات املتعلقة بهذه العملية.

 2001/10/1٦ تاريخ   3 رقم  »الهيئة«  إعالمات  تلغى   .٣
تاريخ   17 ورقم   2004/11/12 تاريخ   ٦ ورقم 

.2014/9/1٦

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في ٦ تشرين الثاني 2017
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

ات
الم

إع



أمنوذج رقم ١
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       -ك
اإلحتیال بما فیھا جرائم اإلفالس االحتیالي

-ل 

تزویر المستندات واألسناد العامة والخاصة بما فیھا الشیكات وبطاقات اإلئتمان على 

أنواعھا وتزییف العملة والطوابع وأوراق التمغة
ال-م 

تھریب وفقاً ألحكام قانون الجمارك 
-ن 

       -س تقلید السلع والغش في اإلتجار بھا
القرصنة الواقعة على المالحة الجویة والبحریة 

       -ع 
اإلتجار بالبشر وتھریب المھاجرین 

       -ف 
اإلستغالل الجنسي بما في ذلك اإلستغالل الجنسي لألطفال 

 جرائم البیئة        -ص 
 اإلبتزاز        -ق
 القتل        -ر
       -ش

التھرب الضریبي وفقاً للقوانین اللبنانیة
 جرم آخر       -ت 

یتعذر التصنیف                    -ث
االموال المشتبھ بھا -75

ناتجة عن اعمال غیر مشروعة جرت 
في الداخل                       :    

في الخارج   
المشبوھةوصف العملیة  التاسع قسمال   

76-  
1-

تزوید تفاصیل عن طبیعة والظروف المحیطة 
      المستفید / عن العمیل والعملیة / التحویل عن بما فیھ، االبالغب

 
2-

تحدید االجراءات القانونیة المتخذة في حال تم ارجاع تحاویل او شیكات كما ھو منصوص علیھ في المادة الخامسة من تعمیم 
 وتعدیالتھ83لبنان االساسي رقم مصرف
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:  مالحظة
یتوجب تعبئة الخانات الواردة في القسم الثاني حیث ینطبق 

.64و 63، 62، 49، 48، 47، 46، 45بالنسبة لالرقام 
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ارفاق صور عن الشیكات و التحاویل واستمارات العملیات النقدیة ذات          

 الصلة

 االشتباهمؤشرات 
أ-الثامنقسمال      

        
یعقبھا سحوبات مباشرة ومتعددةحصول ایداعات نقدیة واو تحاویل مصرفیة 

       

ما بین او عبر ھذه الحساباتطبیعة عملھ او اجراء تحویالت نقدیة كثیرة في وجود حسابات عدیدة الحد العمالء ال تبررھا 

       
حصول ایداعات نقدیة و

/
وقت ال ینتج نشاط العمیل ھذا الحجم من االموالاو تحاویل مصرفیة في 

        
ایداع شیكات مصرفیة 

 /
سیاحیة في حساب بأسم

/ شركة 
مؤسسة ال تبرر طبیعة عملھا

ذلك

        
او تحویالت مصرفیة /حصول عملیات نقدیة و

و غیر عادیة بالنسبة تبد
لموقع الفرع

        
العملیات المصرفیة التي تنفذ الكترونیاً 

(E-Banking)
والتي تبدو غیر اعتیادیة

        

مفوضي التوقیع عنھا او ااصحابھا او شركائھا او مساھمیھا او مدرائھا او وحسابات اخرى ال سیما تلك العائدة الحد حصول تحاویل بین حسابات مؤسسة صرافة 
زوج (فراد عائلتھم

) واصول وفروع
خصوصاً اذا استتبع ذلك 

بعملیات سحب
 

        
مؤشرات اخرى

    

71-
تحدید مؤشر او اكثر من الئحة المؤشرات

      

       

مبادلة كمیات كبیرة من القطع النقدیة الصغیر
ة

مقابل قطع اكبرمن نفس 

العملة او من عمالت اخرى

عملیات القطع       
(Cambio)

الكبیرة او المتكررة، انطالقاً من 
مبالغ نقدیة

       

مبررة نسبة الى نشاطاتھ الظاھرةحركة حساب العمیل كایداع مبالغ كبیرة او ایداعات متكررة لمبالغ غیر 

       

تشغیل حساب بصورة اساسیة لتحویل مبالغ كبیرة الى بلدان اجنبیة او 
لتلقي تحویال

ت كبیرة منھا، في حین یظھر ان نشاط العمیل ال یبرر مثل 
ھذه العملیات

      
العملیات الكبیرة او المتكررة المتصلة 

) شور-اوف(بنشاط عمیل خارجي 

تغییر في نمط عملیات االیداع لدى عمیل معفى من تعبئة استمارة استبدال كمیات نقدیة بطلبات تحاویل الكترونیة او شیكات مصرفیةوالتي یتبین انھا غیر متناسبة مع حجم نشاط العمیل
العملیات النقدیة 

(CTS-Cash Transaction Slip)

        

صرف او تلقي شیكات تدفع لحاملھ مصدرة في بلد اجنبي او مسحوتعریف شخصي كافقیام العمیل بعملیات نقدیة كبیرة من ایداعات وسحوبات دون وجود 

بة 
المر شخص ومظھرة من اشخاص سابقین للمودع او شیكات بمبالغ 
متنوعة قد تكون غیر مرتبطة بعملیات تجاریة او زعم بأنھا متأتیة من 

 المقامرة

ائم الجر
االصلیة بمفھوم قانون مكافحة 

تبییض االموال وتمویل االرھاب
ب –الثامن قسمال

    72-
تحدید الجرم االكثر احتماًال 

            
تبییض االموال            

-74تمویل االرھاب / إرھاب 
ھل سبب االبالغ متصل

 
مصادر منشورة او في قواعد بمعلومات تم الحصول علیھا من 

البیانات؟
 كال        -ب     نعم    -أ

تحدید مصدر المعلومات 
" نعم"في حال االیجابة بـ 

73-
تحدید الجریمة االصلیة 

(والمؤثرات العقلیة أالمخدرات  -أ
زراعتھا او تصنیعھا او االتجار

 ) بھا غیر المشروع

 والجنحالجنایاتارتكاببقصدمشروعةغیرجمعیاتفيالمشاركة-ب

       -ج
اإلرھاب وفقاً ألحكام القوانین اللبنانیة 

 

-د

تمویل األرھاب أو األعمال اإلرھابیة واألعمال المرتبطة بھا 

–التنظیم –السفر (

...) التجنید–التدریب 

أو تمویل األفراد أو المنظمات اإلرھابیة وفقاً ألحكام القوانین 
 اللبنانیة

         -ھـ
اإلتجار غیر المشروع باألسلحة 

 

 أخرىوسیلةبأيأوالسالحبقوةالخطف     -و

بالمزایدةالبیوعحریةوعرقلةاألسراروإفشاءالممیزةالمعلوماتاستغالل-ز

 المشروعةغیروالمضاربات

-ح
الحض على الفجور 

والتعرض لألخالق واآلداب العامة عن طریق عصابات منظمة 

 

        -طـ

استعمال السلطة واإلثراء غیر المشروعالفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ واإلختالس واستثمار الوظیفة وإساءة 
 

      -ي
السرقة وإساءة اإلئتمان واالختالس 
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54-
الغرض من التعامل

        المبلغة مؤسسةمع ال

اجراءات العنایة الواجبة االضافیة  رابع القسمال

تحدید السبب في حال لم تطبق 

اجراءات العنایة الواجبة اال
المشار الیھا في البند  ضافیة

55

:ھل قمتم بالتالي-55

                   
                   

                   
            

نعم     كال
1-

الحصول على التوضیح الالزم من العمیل؟

           
2-

الحصول على الوثائق الالزمة التي تبرر العملیة؟

          
3-

زیارة میدانیة للعمیل في مركز عملھ؟

                   
           

 

 
 سنة/ شھر / یوم :الزیارةتاریخ  
اضافة المرفقات 

)
تصریح خطي من العمیل، 

الوثائق التي تبرر العم
.....)، الخ تقاریرة ، لی  بالغموضوع االالحساب عنمعلومات

 خامسالقسمال

 

      سابرقم الح-56

 

اسم الفرع -57
الذي فتح لدیھ الحساب

       

          
  

 Traceable      -د      لم یفتح      -ج       مقفل   -بمفتوح-أ       وضع الحساب-58
سنة / شھر   /  یوم     الحساباقفالتاریخ -60

 

59-
سنة / شھر   /  یوم     تاریخ فتح الحساب

 

 وكیلاسم ال-62

 

61-

رصید الحساب المجمع الحالي باللیرة اللبنانیة

        

      

 
  شخص آخر                     صاحب الحساب                    :ن بالتوقیع المفوضو/المفوض-64

63-
صاحب الحق االقتصادي

وفق(
انموذج اعرف عمیلك

(:                    
    

       صاحب الحساب    
                   

    
 شخص آخر

 

 

 المبلغةالمؤسسةمع التعاملنوع-65

 بالغموضوع االالحساب حركة

 سادسالقسمال

 

الفترة الزمنیة ل-66
حركة الحساب

موضوع االبالغ
      

    سنة/ شھر/ یوم    الى       سنة / شھر/   یوممن 

 

باللیرة اللبنانیة ةالتقریبیةاالجمالیقیمةال-67
لالموال 

موضوع االبالغ
حسب نوع العملیة

مجموع أخرىعملیات    نقدي تحاویل شیكات 

 
 

 
 

 
 ایداع

 
 

 
 

 
 سحب

ارفاق 
Excel Sheet

الكاملةمع التفاصیل
وفق اعالم ھیئة التحقیق الخاصة رقم 

11 
 بالغالعملیة موضوع اال

السابعقسمال  

69-
القیمة التقریبیة للعملیة موضوع االبالغ

          ایداع 
                   

         
.ل.ل    سحب
                   

                   
   

 .ل.ل

ووضعیة تاریخ -68
العملیة موضوع االبالغ سنة / شھر/   یوم

                   

نفّذت          جرت محاولة   

       تنفیذھا 

     

                   
              

70-
نوع العملیة موضوع االبالغ

                 
                      

نقدي        

                   
 

أوراق مالیة تحویل           
عبر السویفت

                   
     

تحویل في ملكیة محفظة أدوات 
 مالیة 

شیك                  

                   
                   

  

صرافة 
)Hawala(حوالة           

                   
     

بیع معادن ثمینة / شراء            
          

تحویل أموال بالوسائل اإللكترونیة 
"كونتوار تسلیف"عملیة لدى                

بطاقة إئتمان           
                   

        
نوع آخر           
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كال          نعم                               صاحب مھنة حرة -24
                                                                       

 

        العمل رباسم -27

        المھنة الحالیة -26
 

       رقم الھاتف-29 للمتقاعدین سابقةالمھنة ال-27

        مصدر االموال-31        عنوان العمل-28

         الوضع المالي-30
                        المبلغةمؤسسة مع الالتعاملالغرض من -32

 

                   المبلغة؟لمؤسسةبامرتبط االبالغموضوع الطبیعيھل الشخص-33
نعم                كال

اً لم یكن موظففي حال ب -34 " نعم"في حال االجابة بـ 35و 34یتوجب تعبئة الخانات 

        خرىاالمھنیة العالقة تحدید ال

 عضو مجلس ادارة  -أ

 مساھم اساسي-ب

 محامي -ج
 مرتبط بطریقة اخرى-د

      

       تحدید الوظیفةموظففي حال كان أ -34

 قسم الشیكات موظف فيھـ                               وحدة التحقق في موظف  -أ

 مدیر فرع        -و         التدقیق الداخلي وحدة فيموظف -ب

 مدیر رئیسي -ز                 قسم التحاویل موظف في -ج

         امین صندوق -د
 وظیفة اخرى        -ح                             

تاریخ تعلیق العمل، ب-35  
       انھاء العمل، االستقالة

سنة   /شھر/ یوم        :اعاله 34لشخص المعني بالبند الحالي لوضع التحدید أ -35 

                              ما زال موظف          
معھ لعملايانھ          

                    العمل معھعلق          
 تقدم باستقالتھ                 

 بالغموضوع االمعنويالشخصالعن معلومات 
 لثالثاقسمال

 

ب-37         الشخص المعنوياسم -36
ھل الشخص المعنوي موضوع االبالغ تابع 

نعم              كال       ؟ شخص معنوي آخرالي 

الشخص المعنوي اآلخراسم اتحدید 
ة، شركة تابعة، شركة شقیق(ونوع العالقة 

 ......)ھولدنغ، الخ

       الشخص المعنوينوع أ -37

        
شركة خاصة                        

         شركة مدرجة 
                               

                                             
      حكومیة                         غیر منظمة    

                                شركة مساھمة، اذا كانتما تحدید (
خیریة/ جمعیة ال تبغي الربح

    ادارة حكومیة                  )، الخفردیةمؤسسة محدودة المسؤولیة، 

                                             
نوع آخر

                                 
                   

 

نعم                كال          المبلغة؟مؤسسةبالبالغ مرتبطموضوع االالشخص المعنويھل-38

          
تحدید طبیعة العالقة"نعم"یتوجب في حال االیجابة بـــ 

 شركة تابعة-أ
 شقیقةشركة -ب
        التسجیل مكان-40عالقة اخرى-ج

سنة/شھر   / یومتاریخ التسجیل-42        بلد التأسیس-39 

        التسجیلرقم -41 
 فرقم الھات-44

        عنوان ال-43

     المدراء/اسم المدیر-45

بالتوقیع ونالمفوض/اسم المفوض-46
      47-

(%)نسبة الحصص / ب اسماء المساھمین االساسیین

                                           

 ) او أكثر من حصص الشركة% 25نسبة یملكوناألساسیونالمساھمون : على سبیل المثال(
أ -47

اسم المساھم الذي یملك الحصة المسیطرة  
 /

(%)نسبة الحصص                                                  
 
 اسم الممثل القانوني -49 

الحق االقتصادي اسم صاحب-48
)

       مصدر االموال-51 )یمكن ان یكون اكثر من شخص

       ).....، مبیعات، ارباح(الوضع المالي -50
        النشاط بالتفصیل-53

على الحسابةحجم االموال المتوقع-52
        خالل السنة الواحدة

      
      

      

      

            

      
      
      
      

      

      
            

      

                                                                                                      

1 | P a g e  
         

 
  

   

  

المبلغة مؤسسةمعلومات عن ال االولقسم ال   

 
       المبلغةمؤسسةاسم الأ    -1

            نوع المؤسسة المبلغةب  

الوظیفة-3         
بتعبئة االبالغقامالذي اسم الشخص -2         

البرید االلكتروني -5         رقم الھاتف-4 

 
        على االبالغالذي وافقوحدة التحقق عنمسؤولالاسم -6

البرید االلكتروني-8 رقم الھاتف-7          

بالغموضوع االالطبیعي الشخص عن معلومات الثانيلقسما   
االسم-10 الشھرة-9                 

اسم االم وشھرتھا -12 اسم االب-11          
 تحدید ما اذا كان الشخص معروفاً باسم آخر-13

انثى                    ذكر            الجنس–15  

  

سنة/ شھر   / یوم              الوالدةومحلتاریخ-14  
 

                                
العائليالوضع -16  

 اعزب                       متأھل            
       الشھرة                          االسم: ة/اسم الزوج

  
 وراق الثبوتیة نوع اال-17

رقم السجل الھویة                                      رقم جواز السفر                                رقم                                                                                               افراديقیدبیان                                               جواز سفر                                          بطاقة ھویة                    السجل                                    رقم 
صادر عن                                          المحلة او القریة

الجنسیة                  سنة/ شھر/ یومصالح لغایة                                    المحلة او القریة  الجنسیة                                         الجنسیة

                                             معلومات اضافیة 
     

  
)                                       2(           )                                        1(                 جنسیات اخرى -18          

 
 كال                      نعم                                    في لبنانمقیم -19

في لبنان رقم الھاتف-21

)1(

)2( 

      عنوان السكن في لبنان-20

)1(

)2( 

في الخارج رقم الھاتف -23

)1(

)2( 

     الخارجعنوان السكن في -22

)1(

)2(

 

 االلكترونيانموذج االبالغ عن العملیة المشبوھة 

 :المرجع 

سنة/ شھر / یوم  : التاریخ      

 

 .تعبئة الخاناتلالمطلوبةمعلوماتالیقتضي بذل جھود كافیة للحصول على 

9

الفیش المسترجع
ة

المبالغ المودعة
تواریخ االیداعات

بموجب شیك
نقدًا

بموجب شیك نقدًا

 ....................................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................................................................................................................................

....
......................................................................................................................................................................................................................................................

..........
...............
..........................................................................

 ......................................................................................................................................................
...............

...............
................................................................................................................................................................................................................................................

.
................................................................................................................................................................................................................................................................

.............
..................................................................................................................................................................................................................

 .........................
......

..............................................................................................................................................................................................................................................................
..

................................................................................................................................................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................................................................................................................

...................
...
..................................................................................................................................................................................................................................................

...........
...........
..................................................................................................................................................................................................................................................

...
.................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......

....................................................................................................................................................................................................................................................
............

.............
...................................................................................................

8

: التاریخ 
____________

جانب ھیئة التحقیق الخاصة
"الھیئة"مكتب رئیس 

ةابالغ عن عملیة مشبوھلبنان-بیروت

:المستدعي 
.ل.م.شركة كازینو لبنان ش

اسماء الموقعین على االستدعاء 
:

: االسـم 
____________________

: الصفة 
______________________

: االسـم 
____________________

: الصفة 
______________________

معلومات عامة تتعلق بالشخص موضوع االستدعاء

:ـم ــسـالا

:تاریخ الوالدة 
 __________________

انثـىذكـر   :  سـالجنـ

:ة  ـالجنسـی
___________________

: المھـنـة
___________________

غیر مقیم مقیم   :وضع االقامة 

المحافظـة : العنـوان 
القضـاء _

__المدینة/المنطقـة_

الحــي 
الشارع _

بنایــة _
__

رقم الھاتف 

" :الھیئة"خاص باستعمال 
  

: رقم االستالم 
_____________

: تاریخ االستالم 
_________________

   

7

كاتب عدل)5

:تاریخ العملیة 

ُنفّذت:وضعیة العملیة
لة تنفیذھاجرت محاو :قیمة العملیة

(موضوع الشبھة لعملیةلوصف موجز 

مع المستندات الثبوتیة و كتاب توضیحي اذا لزم
(

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...........

...................
.......

...................
...................

...................
...................

...................
....

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...........

...................
.............

...................
...................

...................
...................

.................

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...........

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...........

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...........

...................
...................

......

...................
...................

...................
...................

.....

...................
...................

...................
...................

...................
......

...................
.....

...................
...................

...................
...................

...................
...................

...........

نشاط آخر )6
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في حال كان التسدید بواسطة 

تحویل مصرفي
:

لاسم ا
مصرف المرسل
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اسم اآلمر بالتحویل
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لاسم ا
مصرف المستفی
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اسم العمیل او المستفید  المعـني
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محاسب مجاز

 /
مفوض مراقبة

تاریخ العملیة 
:

وضعیة العملیة
:

ُنّفذت

جرت محاولة تنفیذھا

قیمة العملیة
:

وصف موجز 
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في حال كان التسدید بواسطة بطاقة ائتمان أو تحویل مصرفي 
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مصرف المرسل
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وسیط / تاجر)3
عقارات 

تاریخ العملیة   
:

وضعیة العملیة
ُنفّذت:

جرت محاولة تنفیذھا :الُمشترى/ المباعقیمة العقـار ورقم العقار
المنطقة العقاریة 

: :العنـــوان 

:المحافظة 
:القضاء 
:المنطقة

:يالح
:الشارع

سدید نقديت:التسدیدطریقة
بطاقة ائتمان

تحویل مصرفي
شیكات

(اخرى 
الرجاء التحدید 

 (
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في حال كان التسدید بواسطة تحویل مصرفي 

:

لاسم ا
مصرف المرسل

:

اسم اآلمر بالتحویل
:

لاسم ا
مصرف المستفید

:
اسم العمیل او المستفید  المعـني

 :

لوصف موجز 
لعملیة موضوع  

(الشبھة 

مع المستندات الثبوتیة و كتاب توضیحي اذا لزم
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/ صاغـة

تجارة تحف فنیة
آثار قدیمة أو

:تاریخ العملیة 
ُنّفذت:وضعیة العملیة

جرت محاولة تنفیذھا

:قیمة العملیة

طبیعة العملیة
ذھب حلى:

أحجار كریمة

تحف فنیة 
آثار قدیمة   

قیمتھا السوقیة 
:

سدید نقديت:طریقة التسدید
بطاقة ائتمان

تحویل مصرفي
شیكات

(اخرى 
الرجاء التحدید 

 (

3



استغالل المعلومات الممیزة وإفشاء األسرار وعرقلة حریة البیوع بالمزایدة والمضار

بات غیر المشروعة



الحض على الفجور والتعرض لألخالق واآل

داب العامة عن طریق عصابات منظمة


الفساد بما في ذلك ال

رشوة وصرف النفوذ واالختالس واستثمار الوظیفة وإساءة استع

مال السلطة واإلثراء 

غیر المشروع
ا

لسرقة وإساءة االئتمان واالختالس


االحتیال بما فیھا جرائم االفالس االحتیالي


صة بما فیھا الشیكات وبطاقات االئتمان على أنواعھا وتزیی
تزویر المستندات واألسناد العامة والخا

ف العملة 

والطوابع وأوراق التمغة


التھریب وفقاً ألحكام قانون الجمارك


تقلید السلع والغش في االتجار بھا


القرصنة الواقعة على المالحة الجویة والبحریة 


االتجار بالبشر وتھریب المھاجرین 


االستغالل الجنسي بما في ذلك االستغالل الجنسي لألطفال


جرائم البیئة 
تزاز االب
القتل


التھرب الضریبي وفقاً للقوانین اللبنانیة
 جرم آخر


یتعذر التصنیف  

معلومات عامة تتعلق بالعملیة والحسابات موضوع 

الشبھة تأمـین)1

تاریخ العملیة
:

ضعیة العملیة
و

ُنفّذت:

جرت محاولة تنفیذھا :قیمة العملیة
:لصادرةاو البوالـصاقیمة البولیصة اسـم الوسیـط

:
نوع التأمین

 :

سدید نقديت::طبیعة العملیة
بطاقة ائتمان

تحویل مصرفي
شیكات

(اخرى 
الرجاء التحدید 

 (

أمنوذج رقم ٢



15
years

١٢٥ السنوي 2020 التقرير 

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٤

موجه الى اجلهات واألشخاص املشار إليهم في املادة 
اخلامسة من القانون رقم 44 تاريخ 2015/11/24

تعريف وكيفية حتديد »صاحب احلق االقتصادي« 
)Beneficial Owner(

)مكافحة   2015/11/24 تاريخ   44 رقم  القانون  على  بناًء 
تبييض االموال ومتويل االرهاب(، سّيما أحكام املادتني 5 و6 

منه،
وملا كان يتوجب على اجلهات واألشخاص املشار إليهم في املادة 
اخلامسة من القانون رقم 44، ومنها شركات التأمني، التقّيد 
باملوجبات املنصوص عليها في املادة الرابعة منه وبالنصوص 
التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن »الهيئة« لغايات تطبيق 

أحكامه،
 )The Financial املالي  العمل  »مجموعة  توصيات  على  وبناًء 
ذات  التفسيرية  »واملذكرات   Action Task Force )FATF((

الصلة،
جلستها  في  املّتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناًء 

املنعقدة بتاريخ 14 حزيران 2018،
يقرر ما يأتي:

املادة األولى
ُيقصد بالعبارات التالية: 

»العميل«: كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة   .١
 Legal( قانونية  بنية  اية  أو  نوعها  أو مؤسسة مهما كان 
أو  منظمة  أو  هيئة  أو   )Trust( كالـ   )Arrangement
التعاونيات،  التعاضد،  )صناديق  الربح  تتوخى  ال  جمعية 
األندية،  اخليرية،  اجلمعيات  اإلجتماعية،  الرعاية  دور 

إلخ...(. 
كل   :)Beneficial Owner( اإلقتصادي  احلق  »صاحب   .٢
لة النهائية  شخص طبيعي ميلك أو يسيطر فعلًيا، في احملصِّ
على  مباشرة،  غير  أو  مباشرة  بصورة   )Ultimately(
»العميل« و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات 

نيابة عنه.
املباشرة  غير  السيطرة  و/أو  التملك  حاالت  من  تعتبر   
احلاالت التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خالل 
متلكات متسلسلة أو من خالل وسائل سيطرة غير مباشرة.

اإلقتصادي  احلــق  صاحب  ايــًضــا  املصطلح  ويشمل   
من  غيرها  أو  احلياة  على  التأمني  بوليصة  من  للمستفيد 
ووحدات  األموال  رؤوس  بتكوين  املرتبطة  التأمني  بوالص 

اإلستثمار.

املادة الثانية
من  للعمالء  بالنسبة  االقتصادي«  احلق  »صاحب  حتديد  يتم 
هوية  ملعرفة  الالزمة  اإلجراءات  واتخاذ  املعنويني  االشخاص 

هؤالء االشخاص وذلك على الشكل التالي:
حتديد هوية كل شخص طبيعي ميلك، بصورة مباشرة أو   .١
غير مباشرة، ما يوازي أو يزيد عن 20% على األقل في 

رأسمال الشخص املعنوي.
في حال وجود شك مبا اذا كان الشخص أو االشخاص   .٢
املادة، هم  من هذه   )1( للبند  وفًقا  الطبيعيني، احملددين 
أو في حال عدم وجود أي  »اصحاب احلق االقتصادي« 
شخص طبيعي ميلك ما يوازي أو يزيد عن 20% على االقل 
في رأسمال العميل، يتوجب عندها حتديد هوية االشخاص 
الطبيعيني الذين ميارسون السيطرة على الشخص املعنوي 
من خالل وسائل اخرى )كأن ميلك اكثرية حقوق التصويت 
او حقوق تعيني أو إقالة أغلبية الهيئة اإلدارية أو الرقابية 

في شخص تابع ...(.
في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي، كما هو محدد في   .٣
اتخاذ  عندها  يتوجب  املادة،  هذه  من  و)2(   )1( البندين 
االجراءات الالزمة لتحديد وتبيان هوية االشخاص الذين 

يشغلون مناصب في االدارة العليا.

املادة الثالثة
يتم حتديد »اصحاب احلق االقتصادي« بالنسبة للعمالء من فئة 
االجراءات  واتخاذ   )Legal Arrangements( القانونية  البنى 
الشكل على  وذلك  االشخاص  هؤالء  هوية  ملعرفة   الالزمة 

التالي:
في ما خص الـ )Trust( يتوجب حتديد هوية كل من:  .١

 )Settlor( املوصي  •
)Trustee( الوصي  •

)Protector( امني احلماية  •
املستفيد )Beneficiary(، وفي حال عدم حتديد أو   •
تبيان هويته ، فئات االشخاص الذين تأسست البنية 

القانونية )Legal Arrangement( ملصلحتهم.
كل شخص طبيعي آخر ميارس حق السيطرة الفعلية   •
على الـ )Trust( من خالل متلك مباشر أو غير مباشر 

أو من خالل وسائل اخرى.
ُيعتمد لتحديد ما ورد في البند )1( أعاله التعاريف 
بالتوصيات  املرفقة  املصطلحات  قائمة  في  الواردة 

االربعني الصادرة عن »مجموعة العمل املالي«. 
 Legal( القانونية  البنى  من  اخرى  انواع  خص  ما  في   .٢
 ،)Trust( بالـ شبيهة  بنى  فيها  مبا   )Arrangements
مواقع  يشغلون  الذين  االشخاص  هوية  حتديد  يتوجب 

شبيهة بتلك احملددة في البند )1( من هذه املادة. 

ات
الم

إع



قوانين وأنظمة١٢٦

املادة الرابعة
على اجلهات واألشخاص املعنية، كّل في ما خصها، أن تطّبق 
 44 رقم  القانون  في  إليها  املشار  الواجبـة  العنايـة  إجراءات 
تاريخ 2015/11/24 والتي يجب أن تشمل التحقق من هوية 
املقيمني  وغير  املقيمني  والعابرين،  الدائمني  عمالئها  من  كل 
وحتديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص املعنوي 
و/أو كيفية السيطرة عليه والغرض من التعامل و/أو من فتح 
احلساب ونوع أي منهما و »صاحب احلق االقتصادي« ومصدر 

األموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر.
أو  قبل  اإلقتصادي  احلق  صاحب  هوية  من  التحقق  يتوجب 
العابرين،  للعمالء  العمليات  تنفيذ  أو  العمل  عالقة  إقامة  أثناء 
كما يتوجب أيًضا التحقق مّما إذا كان أي شخص يدعي أنه 
بذلك  القيام  له  العميل هو شخص مصرح  عن  نيابة  يتصرف 

فعاًل مع التعّرف على هويته والتحقق منها.

املادة اخلامسة
يقتضي  االقتصادي«،  احلق  »صاحب  هوية  حتديد  عند 
تطبيق إجراءات العنايـة الواجبـة ذاتها املطلوب تطبيقها على 
هيئة  إعالمات  في  إليها  املشار  تلك  ذلك  في  مبا  »العمالء« 

التحقيق اخلاصة.

املادة السادسة
ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في 14 حزيران 2018
 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

اعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٥

موجه الى المصارف والمؤسسات والجهات المشار اليها 
في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 

2015/11/24

حول التقييم الوطني ملخاطر تبييض االموال ومتويل االرهاب
National ML & TF Risk Assessment (NRA) 

بناًء على احكام الفقرة الرابعة من البند )٢( من املادة السادسة 
من القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ التي مبوجبها مت منح 
»هيئة التحقيق اخلاصة« صالحية اصدار النصوص التنظيمية 
املتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وبإصدار التوصيات للجهات 

املعنية كافة،
وبناًء على احكام املادتني الرابعة واخلامسة من قانون مكافحة 

تبييض االموال ومتويل االرهاب رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ 
عالقات  ومراجعة  املستمرة  باملراقبة  القيام  توجبان  اللتني 
التعامل واالخذ باملؤشرات التي تدل على احتمال وجود تبييض 

اموال أو متويل ارهاب،

واستناًدا الى نتائج اعمال التقييم الوطني الثاني ملخاطر تبييض 
االموال ومتويل اإلرهاب للعام ٢٠١9 التي مبوجبها مت حتديد 
التهديدات والثغرات واجراء التحليل والتقييم الالزمني في ضوء 
العواقب وذلك تبًعا للمنهجية املستخدمة )التي تضمنت معلومات 
امللزمة  اخلاص  القطاع  مؤسسات  شملت  كما  ونوعية  كمية 
بالنسبة  املخاطر  درجات  الى حتديد  التوصل  بغية  باإلبالغ(، 
اجلرائم  عن  الناجتة  االرهاب  ومتويل  االموال  تبييض  جلرائم 

االصلية احملددة في القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤،

هذه  من  باحلد  املتعلقة  االستراتيجية  العمل  خطة  على  وبناء 
جلنة  من  كل  اجتماعات  في  مناقشتها  متت  التي  املخاطر 
التنسيق الوطنية ملكافحة تبييض االموال واللجنة الوطنية لقمع 

متويل االرهاب املنشأتني من قبل مجلس الوزراء،

وضمن اطار توحيد فهم هذه املخاطر لدى السلطات الوطنية 
املعنية، 

واملؤسسات  املصارف  لدى  املخاطر  هذه  فهم  تعزيز  وبغية 
من  واخلامسة  الرابعة  املادتني  في  اليها  املشار  واجلهات، 
القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ ، االكثر عرضًة إلمكانية 

حصول اجلرائم املرتفعة املخاطر من خاللها، 
وضمن اطار حتقيق االستخدام االمثل للموارد واملساعدة على 

توظيفها،

من  للحد  الــالزمــة  التدابير  اتخاذ  على  املساعدة  وبهدف 
على  التركيز  مع   )Risk Mitigation Measures(املخاطر
الوطني  التقييم  بنتيجة  حتديدها  مت  التي  املرتفعة  املخاطر 

للمخاطر،

جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناًء 
املنعقدة بتاريخ ١8/٢٠١9/9 ،

يطلب ما يلي:

أواًل:
في  إليها  املشار  املعنية  واجلهات  واملؤسسات  املصارف  على 
املخاطر  بتقييم  قيامها  عند  أعاله  واخلامسة  الرابعة  املادتني 
اخلاصة بها )العمالء، اخلدمات/املنتجات، البلدان( واعتمادها 
 ،)Risk Based Approach( املخاطر  على  املبنية  للمقاربة 
األموال  تبييض  وجرائم  االرهاب  متويل  جرمية  أن  تعتبر  أن 
باملخدرات  واالجتــار  الضريبي  والتهرب  بالفساد  املرتبطة 
والناجتة بصورة أساسية عن جرائم أصلية داخلية، باإلضافة 
إلى اجلرائم االلكترونية هي جرائم مرتفعة املخاطر، كما عليها 

أن تطبق إجراءات وضوابط مبا يتناسب مع هذه املخاطر.
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ثانًيا:
املصارف  سيما  املالي،  القطاع  في  العاملة  املؤسسات  على 
تتعاطى  التي  واملؤسسات  أ(  )فئة  الصرافة  ومؤسسات 
كل  تعتمد  أن  االلكترونية،  بالوسائل  النقدية  التحاويل 
الالزمة والضوابط  االجراءات  يعنيها،  ما   في 

)Risk Mitigation Measures( للحد من امكانية حصول 
من  اعاله  »أواًل«  البند  في  احملددة  املخاطر  املرتفعة  اجلرائم 
خاللها وبالتالي من إمكانية سوء استعمال اخلدمات واملنتجات 
املقدمة من قبلها سيما تلك املتعلقة بالعمليات النقدية وعمليات 
احلوالة وحسابات األشخاص املعنويني خاصة شركات األوف 
شور التي يصعب فيها حتديد صاحب احلق االقتصادي ومصادر 
بعد عن  املباشرة،  املواجهة  بدون  التعامل،  عند  أو   أموالها 

)Non Face to Face( أو عبر أطراف ثالثني.

ثالًثا:
غير  واملهن  االعمال  لقطاع  املنتمية  واجلهات  املؤسسات  على 
والضوابط  االجراءات  تعتمد  ان   )DNFBPs( احملددة  املالية 
امكانية  من  للحد   )Risk Mitigation Measures( الالزمة 
»أواًل«  البند  في  احملــددة  املخاطر  املرتفعة  اجلرائم  حصول 
اعاله من خاللها وبالتالي من إمكانية سوء استعمال اخلدمات 
واملنتجات املقدمة من قبلها سيما كتاب العدل وذلك عند قيامهم 

بإعداد و/او تنفيذ معامالت عقارية و تأسيس شركات.
ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في ١8 أيلول ٢٠١9
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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١٣٠

تمهيد

يتمّتع لبنان باقتصاد سوق حر وبقطاع مالي نابض وبعالقات قدمية وراسخة مع النظام املالي العاملي، وهذا ما يعّرض 
تبييض  وأنظمة مكافحة  لقوانني  الفّعال  التطبيق  وُيعتبر  املالية غير املشروعة.  التدّفقات  الناجمة عن  للمخاطر  تلقائًيا  بلد  أّي 
اإلرهاب.  ومتويل  األموال  تبييض  مخاطر  وتخفيف  اإلجرامية  األنشطة  لتعطيل  ضرورًيا  امًرا  اإلرهاب  ومتويل  األموال 
املخاطر، فضاًل عن وجود  على  مبنية  تكون  اإلرهاب  األموال ومتويل  تبييض  ملكافحة  فعالة  رقابة  أيًضا وجود  األهمية  ومن 
تدابير قوية إلنفاذ القانون. تستمّر اجلهود الرامية إلى حتقيق الغاية املرجوة، ويتمّتع لبنان حالًيا مبنظومة متكاملة ملكافحة 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تساعد في حماية القطاعني املالي وغير املالي من استغالل محتمل. ومع ذلك، هناك مجال 
والتخفيف  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  أنشطة  تعطيل  إلى  الرامية  املستمّرة  اجلهود  لتعزيز  التحسينات  بعض  إلجراء 
اللبنانية، مع جهات  من مخاطرها بشكل أكبر. وفي هذا الصدد، تستمر هيئة التحقيق اخلاصة، وهي وحدة اإلخبار املالي 
داخلية أخرى معنية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب بالعمل بال كلل ليبقى هذا النظام متوافًقا مع املعايير الدولية. 
وهذا بدوره يساعد في احملافظة على الدور الهام الذي تضطلع به املصارف في إقتصادنا، وعلى أن يبقى لبنان بلًدا آمًنا 

املباشرة واألعمال املشروعة. وجاذًبا لالستثمارات األجنبية 

إّن العائدات غير املشروعة الناجمة عن اجلرائم األصلية لتبييض األموال مثل الفساد والتهّرب الضريبي حترم احلكومة 
تداعيات  أّن  كما  كارثّي.  واملجتمع  االقتصاد  على  اجلرائم  هذه  تأثير  وُيعتبر  إليها.  احلاجة  بأمّس  هي  أموال  من  اللبنانية 
اإلرهابية  الهجمات  أدت  الصراع،  هذا  بداية  فمنذ  طرق.  بعدة  لبنان  على  يؤّثر  يزال  ال  الالجئني  ووضع  املجاور  الصراع 
اللبنانيني وتسّببت بدمار جسيم. وتشّكل هذه العوامل تذكيًرا دائًما بأهمية وجود نظام فَعال  إلى قتل وجرح عدٍد كبير من 
هجماتهم  لتنفيذ  يحتاجونها  التي  األموال  من  اإلرهابيني  ويحرم  للجرمية  يتصدى  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة 
بّد لتدابير املكافحة واالستجابات  والتسّبب بالدمار. ومبا أّن مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في تطّور مستمر، ال 
العمل مع الشركاء  الغاية، عمدنا إلى تخصيص موارد ملحوظة ونقوم مبتابعة  التطّور. ولهذه  التي نعتمدها أن تواكب هذا 
األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  ومجموعة  )الفاتف(،  املالي  العمل  مجموعة  نشاطات  في  املشاركة  خالل  من  الدوليني 
وشمال أفريقيا )املينافاتف(، ومجموعة إغمونت، باإلضافة إلى مجموعة مكافحة متويل تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي 
بتبييض  املرتبطة  التهديدات  على حتديد  العمل  فيه  احمللّي، مبا  الصعيد  على  ُتبذل  حثيثة  هناك جهود  ان  كما  داعش.  ضد 

األموال ومتويل اإلرهاب ونقاط الضعف ذات الصلة، فضاًل عن اتخاذ التدابير الضرورية للتخفيف من املخاطر. 

في العام ٢٠١٣، أبرزت هيئة التحقيق اخلاصة لرئيس مجلس الوزراء أهمية االلتزام بتوصيات الفاتف املعدلة في سنة 
التعاون  الوزراء من عدد من السلطات  لبنان على أساسها مستقباًل. وبدوره، طلب رئيس مجلس  تقييم  ٢٠١٢ والتي سيتم 
اخلاصة  التحقيق  هيئة  قادت  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  تبييض  ملخاطر  الوطني  التقييم  إلجناز  اخلاصة  التحقيق  هيئة  مع 
للمخاطر، وأشركت فيه جهات من القطاع العام منضوية في  التقييم الوطني األول  تلّقت دعًما سياسًيا رفيع املستوى  التي 
اللجنتني الوطنيتني ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، ومنها أجهزة إنفاذ قانون وسلطات قضائية. كما أشركت بعض 
اجلهات من القطاع اخلاص في هذا العمل. وبالرغم من الصعوبات والتحديات الكثيرة التي واجهها لبنان في تلك الفترة، إال 
ُينشر تقرير  أنه أجنز التقييم الوطني األول للمخاطر في نهاية عام ٢٠١٤ بفضل إلتزام قوي ومشاركة رفيعة املستوى. لم 
بهذا اخلصوص إال أنه مّت تشاطر نتائجه بوسائل متعّددة مع عدد من اجلهات املعنية مبا فيها جهات من القطاع اخلاص. 
األموال  تبييض  قانون مكافحة  تعديالت أساسية على  إجراء  منها  املخاطر،  للتخفيف من  التدابير  العديد من  اتخاذ  مّت  كما 

ومتويل اإلرهاب املعمول به.
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عن  الصادر  اإلرشادي  الدليل  من  مبادئ  على  مرتكًزا  للمخاطر  الثاني  الوطني  التقييم  لبنان  أجنز   ،٢٠١9 العام  في 
للمخاطر. وقد  التقييم الوطني األول  للمخاطر، ومستفيًدا من الدروس والتجارب املستقاة من  التقييم الوطني  الفاتف بشأن 
مت مبوجبه حتديد مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب استناًدا إلى التهديدات ونقاط الضعف وأفضى إلى اّتخاذ تدابير 
للتخفيف من املخاطر تضّمنت إجراءات تشريعية وتنظيمية وتشغيلية في مجال الرقابة وإنفاذ القانون. وفي املراحل األولى 
للتخفيف من املخاطر طالت عدًدا من املخاطر  بالكامل، مّت اتخاذ تدابير  للمخاطر، وقبل االنتهاء منه  الثاني  للتقييم الوطني 
على  وترتكز  تنفيذها  يجري  استراتيجية  املخاطر في خطة  للتخفيف من  األخرى  التدابير  ُأدرجت  وقد  التي جرى حتديدها. 

أربعة مسارات عمل رئيسية هي:

الفني عند االقتضاء، أي إجراء تحديثات تشريعية وتنظيمية. تحسين االلتزام   .1

تزويد حيث تدعو الحاجة بعض السلطات بموارد لتحسين قدراتها في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.  .2  

3.   تعزيز الرقابة المبنية على المخاطر لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب عند االقتضاء وتوجيه الموارد الرقابية       
التقييم الوطني للمخاطر لعام 2019. لتتالءم مع نتائج 

تحسين الشراكة مع الجهات الملزمة باإلبالغ من القطاع الخاص.   .4  

إن املكافحة الفّعالة للتدفقات املالية غير املشروعة تستدعي معاجلة املخاطر بالسرعة املالئمة. ونحن ملتزمون بزيادة فعالية 
فيه حتسني  املخاطر، مبا  من  للتخفيف  الضرورية  التدابير  تنفيذ  اإلرهاب من خالل  األموال ومتويل  تبييض  مكافحة  منظومة 

التعاون بني مختلف اجلهات احمللية املعنية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وتقييم املخاطر بصورة مستمّرة.

رياض توفيق سالمه

 

لبنان حاكم مصرف 
التحقيق اخلاصة هيئة  رئيس 

األموال تبييض  الوطنية ملكافحة  اللجنة  رئيس 
بيروت، أيلول ٢٠١9
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١. المقدمة
يأتي التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لعام ٢٠١9 في مرحلة هامة قبل التقييم املتبادل الثاني للبنان، 
مع العلم أّن تقييم املخاطر على نطاق البلد ككّل ليس مفهوًما جديًدا بالنسبة إلى لبنان، حيث أّن التقييم الوطني األول للمخاطر 
أجنز في أواخر عام ٢٠١٤، وتلته تدابير متعّددة لتخفيف املخاطر، فضاًل عن إجراء تغييرات أساسية شملت املجال التشريعي 

والتنظيمي والرقابي ومجال إنفاذ القانون.

ففي عام ٢٠١٥، ُأقّر قانون جديد ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وّسع فئات اجلرائم األصلية ليشمل كافة اجلرائم 
األصلية الواردة في معايير الفاتف وعددها ٢١، وأضاف فئات جديدة من اجلهات امللزمة باإلبالغ، السّيما احملامني، والكّتاب 
العدل، واحملاسبني املجازين. كما اعُتمد قانون نقل األموال عبر احلدود وجرى تعديالت على قانون العقوبات لتعزيز النصوص 
امللزمة  اجلهات  إلى  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  معنية مبكافحة  أنظمة  عًدة  وُأصدرت  اإلرهاب.  متويل  بجرمية  املتعلّقة 
باإلبالغ، فضاًل عن تطبيق آليات تنفيذ العقوبات املالية املستهدفة املتعلقة بقراري مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم ١٢٦٧ 
األموال  تبييض  ملكافحة  املخاطر  على  املبنية  الرقابة  على  ُأجريت حتسينات  كذلك،  الصلة.  ذات  الالحقة  والقرارات  و١٣٧٣ 
اإلخبار  وحدة  بني  والتعاون  املعلومات  تبادل  تفعيل  مّت  املشتركة،  التدريبية  الدورات  من  أثر سلسلٍة  وعلى  اإلرهاب.  ومتويل 
لعام  للمخاطر  الوطني  التقييم  عن  املنبثقة  وغيرها  هذه،  املخاطر  تخفيف  تدابير  اتُّخذت  وقد  القانون.  إنفاذ  وسلطات  املالي 
٢٠١9 لتحسني آليات الرقابة وإنفاذ القانون واإلشراف واالمتثال ومن ضمنها اصدار موجبات إضافية حول املستفيد الفعلي 
التدفقات  ملكافحة  بقدراتنا  واإلرتقاء  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  منظومة  لتعزيز  االقتصادي(  احلق  )صاحب 

املالية غير املشروعة وزيادة فعالية اجراءات تخفيف مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

في منتصف عام ٢٠١9، أجنز التقييم الوطني الثاني للمخاطر في لبنان. حظَي هذا التقييم الذي قادته هيئة التحقيق اخلاصة، 
اخلاصة  التحقيق  هيئة  بشأنه  وتعاونت  اشتركت  وقد  املستوى.  رفيع  سياسًيا  إلتزاًما  اللبنانية،  املالي  اإلخبار  وحدة  وهي 
مع جهات معنية من القطاعني العام واخلاص، فضاًل عن اللجنتني الوطنيتني ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب اللتني 
إشراك  مّت  وقد  قانون(.  وإنفاذ  وقضائية،  ورقابية،  )تنظيمية،  السلطات  من  عدًدا  التحقيق اخلاصة  هيئة  إلى جانب  تضمان 
وجمع  اخلبراء  آراء  على  للحصول  احملّددة  املالية  غير  واملهن  واألعمال  املالي،  القطاع  من  باإلبالغ  امللزمة  اجلهات  أيًضا 

املطلوبة. املعلومات 

للمخاطر  الوطني  التقييم  إليها  أشار  أن  سبق  التي  املخاطر  بعض  حتّققت   ،٢٠١9 لعام  للمخاطر  الوطني  التقييم  وبحسب 
لعام ٢٠١٤، وبصورة خاصة املخاطر املتعلّقة بتداعيات الصراع في اجلوار اللبناني التي أدت إلى زيادة األنشطة اإلرهابية 
وأنشطة متويل اإلرهاب. ويؤّكد التقييم الوطني للمخاطر لعام ٢٠١9 أّن الوضع زاد سوًءا في ما يتعلّق بالفساد الذي سبق 
حتديده مبخاطر مرتفعة، مع وجود تأخير في تنفيذ بعض تدابير تخفيف املخاطر ذات الصلة. وبالرغم من أّن التدابير املعتمدة 
التعاون  ملنظمة  التابع  العاملي  املنتدى  ومتطلّبات   )FATCA( اخلارجية  للحسابات  الضريبي  االمتثال  قانون  متطلّبات  لتنفيذ 
والتنمية في امليدان االقتصادي تخّفف من مخاطر اجلرائم الضريبية املرتبطة باخلارج، إال أّن مخاطر تبييض األموال املرتبطة 
تبييض األموال املرتبطة بجرائم أخرى، فتختلف مستويات  بالنسبة ملخاطر  الداخل تبقى مرتفعة. اما  بالتهّرب الضريبي في 
اإلعتبارية )أشخاص معنويني( خصائصها  باإلبالغ وبعض األشخاص  امللزمة  الفئات من اجلهات  ان بعض  مخاطرها، كما 

باألصل أكثر عرضة من غيرها إلمكانية االستغالل. 
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٢. المنهجية
لبنان من خالل  التي تواجه  تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  تقييم مخاطر  إلى  لعام ٢٠١9  للمخاطر  الوطني  التقييم  يهدف 
التقييم  ويسعى  اإلرهاب.  األموال ومتويل  تبييض  مكافحة  منظومة  في  الثغرات  فيها  الضعف، مبا  ونقاط  التهديدات  حتديد 
الالزمة،  والتنظيمية  التشريعية  اإلجراءات  واتخاذ  السياسات،  بلورة  خالل  من  املنظومة  هذه  إلى حتسني  للمخاطر  الوطني 
وحتديد األولويات للقرارات التشغيلية، مبا فيها توجيه موارد اجلهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون نحو املجاالت املنطوية 
على مخاطر مرتفعة، هذا فضاًل عن تعزيز فهمهم للجرائم األصلية واحلفاظ على تصور مشترك بينهم حول مخاطر تبييض 
األموال ومتويل اإلرهاب. وُيعتبر التقييم الوطني للمخاطر أيًضا أداًة أساسية وغنية باملعلومات بالنسبة إلى اجلهات امللزمة 
ويساعدها في جهودها  الذاتي ملخاطرها،  تقييمها  ويغذي  الضعف  ونقاط  للتهديدات  فهمها  أنه يساهم في  باإلبالغ، مبعنى 

املخاطر. على  املبنية  للمقاربة  وتطبيق  املخاطر  لتخفيف 

هذا  حول  الفاتف  عن  الصادر  اإلرشادي  الدليل  إلى   ٢٠١9 لعام  للمخاطر  الوطني  التقييم  في  املّتبعة  املنهجية  استندت 
املوضوع ومراحله الثالث، أي حتديد التهديدات ونقاط الضعف، حتليلها، وتقييمها. واستناًدا إلى هذا الدليل اإلرشادي، مّت 
نقاط الضعف،  التهديدات،  لثالثة عوامل هي:  أّنها محّصلة  تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على  اعتبار املخاطر في سياق 

والعواقب.

التهديدات: حتديد 
والعائدات  األصلية  اجلرائم  عن  تنجم  وهي  وخارجية،  داخلية  مصادر  من  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  تهديدات  تأتي 

املرتبطة بها، وعن األنشطة اإلرهابية والتمويل ذات الصلة، وعن االشخاص املرتبطني بهذه اجلرائم.
مّت حتديد التهديدات من خالل جمع بيانات كّمية حول التطور السنوي في اجلرائم األصلية املعددة في قانون مكافحة تبييض 
وحدة  لدى  بيانات  مراجعة  مت  وقد  ال.  أو  جرمية  لعائدات  تبييض  وجود  تقرير  أجل  من   ٤٤ رقم  اإلرهاب  ومتويل  األموال 
قضايا  في  النمو  إلى  باإلضافة  املقّدرة،  اجلرمية  العائدات  حول  احلكومية  والدوائر  القانون،  إنفاذ  وأجهزة  املالي،  اإلخبار 
للعموم.  تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ذات مصدر خارجي وداخلي، فضاًل عن معلومات من مصادر مفتوحة أي متاحة 
واستند هذا العمل إلى معلومات عديدة كالتي مّت احلصول عليها من خالل املسوحات، إضافًة إلى مراجعة تقارير االبالغات 
املشبوهة، وطلبات املساعدة، واإلفصاحات التلقائية، وقضايا تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، واألسماء املدرجة في القائمة 
الوطنية لالرهاب ومتويل اإلرهاب، واملالحقات القضائية، وأحكام اإلدانة. كما مّت األخذ بالبيانات النوعية وآراء اخلبراء، مبا 

فيه عند عدم توّفر بيانات كّمية أو عندما ُتعتبر البيانات غير كاملة، أو دقيقة، أو موثوقة بشكل كاف.

الضعف: نقاط  حتديد 
نقاط الضعف هي ثغرات في منظومة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب التي ميكن للتهديدات أن تستغلها. في سياٍق عام، 
ترتبط نقاط الضعف عادًة باخلصائص الرئيسية ألي بلد مثل مستوى الفساد، وضعف سيطرة اجهزة الدولة في بعض املناطق، 
وحجم االقتصاد غير الرسمي، ومستوى انتشار اجلرمية املنظمة، باالضافة الى القدرات التي تتمّتع بها االجهزة املعنية مبكافحة 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، فضاًل عن أنظمة وضوابط مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لدى اجلهات امللزمة باإلبالغ، 

وجاذبية بعض املنتجات واخلدمات لغايات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
مّت النظر في نقاط الضعف في سياق العوامل السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والتكنولوجية، والبيئية واجلغرافية، والتشريعية 
التي تؤّثر على منظومة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. ومّت مراجعة حجم مؤسسات القطاع املالي وقطاع األعمال واملهن 
غير املالية احملّددة امللزمة باإلبالغ وأهميتها االقتصادية، باإلضافة إلى املنتجات واخلدمات املقّدمة، ومدى وجود قضايا تبييض 
أموال ومتويل إرهاب ذات املصدر الداخلي واخلارجي، فضاًل عن قاعدة العمالء، اإلنتشار أو الوصول اجلغرافي، وقنوات تقدمي 
اخلدمات. كذلك، مّت استعراض البيانات النوعية من تقرير التقييم املتبادل السابق، وتقارير املتابعة، والتقارير الرقابية، وعمليات 
التقييم الذاتي للمخاطر التي أجرتها اجلهات امللزمة باإلبالغ، باالضافة ملعلومات لدى وحدة اإلخبار املالي وجهات إنفاذ القانون 

والنيابة العامة. كما مّتت أيًضا تغطية األشخاص االعتباريني والترتيبات القانونية، مبا فيه اجلمعيات غير الهادفة للربح.
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التحليل:
مّت حتليل البيانات واملعلومات التي ُجمعت حول التهديدات ونقاط الضعف املرتبطة بتبييض األموال ومتويل اإلرهاب في ضوء 
العواقب )األثر/الضرر( التي حتملها للبنان جلهة: )١( نظامه االقتصادي/املالي، )٢( أمن البلد وسمعته، و)٣( املجتمع بصورة 

عامة.

وفي مرحلة التحليل، مّت التوّصل إلى فهم أفضل لطبيعة مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب احملّددة ومصدر هذه املخاطر، 
ق هذه املخاطر، قبل وبعد األخذ بتدابير التخفيف منها. وتال ذلك إعطاء قيمة نسبية  ومّت األخذ في احلسبان احتمال/أرجحية حتقُّ

)حتديد درجة للمخاطر( تتراوح بني مخاطر منخفضة ومخاطر عالية.

التقييم:
مّت تقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب احملّددة واُتخذت قرارات بشأن األولويات املتصلة بالتدابير اإلضافية املطلوبة 

للتخفيف من املخاطر وُأدرجت هذه التدابير في خطة عمل.

إلتزام سياسي
 رفيع املستوى

هيئة التحقيق اخلاصة
جهة اإلشراف على أعمال 
التقييم الوطني للمخاطر 

التنسيق مع اللجنتني 
الوطنيتني ملکافحة تبييض 
األموال ومتويل اإلرهاب

فريق عمل التقييم الوطني 
للمخاطر

 القطاع اخلاص
(مؤسسات القطاع املالي 
وقطاع األعمال واملهن غير 

املالية احملددة)

تقرير التقييم الوطني للمخاطر

جهات القطاع العام
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٣. التهديدات - تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
لم ُيعتبر التهديد الناجم عن جرائم الشوارع احمللية مثل جرائم القتل والسرقات الصغيرة ذات أهمية في سياق تبييض األموال 
ومتويل اإلرهاب على الرغم من الزيادة في أعداد هذه اجلرائم؛ وهي مرتبطة نوًعا ما بتداعيات الصراع املجاور للبنان وبالوضع 

االقتصادي املترّدي. كذلك، اعُتبر التهديد املرتبط بجرائم القرصنة اجلوية والبحرية غير ذات أهمية.

١.٣ التهديدات - تبييض األموال

فالعقود  املباشر.  األجنبي  االستثمار  أمام  أساسية  عقبة  أنه  كما  وللتنافسية.  األعمال  ولبيئة  لالقتصاد  عائًقا  الفساد  يشّكل 
احلكومية واملشتريات العامة ميكن أن متَنح على أساس احملسوبية لشركات تتمّتع بعالقات مع جهات نافذة وبالتراضي من دون 
مقارنة عروض. وميّثل حجم هذه العقود فرصًة ملرتكبي األفعال غير املشروعة والفاسدين. إلى ذلك، يشمل التهّرب الضريبي 
ضريبة الدخل، والضرائب على املعامالت العقارية، والضرائب على التجارة الدولية )الرسوم والضرائب اجلمركية( إضافة إلى 
الضريبة على القيمة املضافة. وتتسّبب الشوائب الهيكلية في املنظومة الضريبية بحّد ذاتها وممارسات املواطنني الذين يتهّربون 

من دفع الضرائب بخسارة أموال احلاجة إليها ملحة حيث ميكن استخدامها لتلبية حاجات الدولة وإفادة الشعب منها.

والتهّرب  بالفساد،  مرتبطة  محلية  جرمية  نشاطات  عن  خاص  بشكل  ناجمة  أّنها  على  األموال  تبييض  تهديدات  حتديد  مت 
الضريبي، واالجتار باملخدرات الذي يولّد عائدات جرمية هامة، فضاًل عن االحتيال عبر اجلرائم السيبرانية )السّيما انتهاك 
تبييض  تهديدات  وهناك  السابق.  للمخاطر  الوطني  التقييم  منذ  وتيرته  ارتفعت  الذي  بالشركة(  اخلاص  اإللكتروني  البريد 
عن  نسبًيا، فضاًل  أعلى  هو  عنها  التبليغ  والتي مستوى  اخلاصة  األموال  واختالس  واالحتيال  بالتزوير  ترتبط  أخرى  أموال 
إال  املهاجرين،  وتهريب  بالبشر  النقص في إحصائيات مفّصلة وموثوقة عن االجتار  وبالرغم من  املقلّدة.  والبضائع  التهريب 
ناحية  من  الالجئني.  بأوضاع  املرتبطة  احلتمية  والسيناريوهات  االستخبارية  التقارير  بحسب  تهديًدا  تبقى  اجلرمية  هذه  أن 
هناك  وليس  البورصة،  في  املدرجة  الشركات  من  محدود  عدد  وجود  مع  متطّورة  غير  احمللية  املالية  األسواق  ُتعتبر  أخرى، 
تبييض األموال املرتبطة بإستغالل  العدد احملدود لقضايا  أّن  املالية. كما  النطاق في مجال األوراق  عمليات احتيال واسعة 
ولم  خارجًيا  مصدرها  كان  املاضية  القليلة  السنوات  في  فيها  التحقيق  جرى  التي   )insider trading( مميزة  معلومات 
تتضّمن مخططات وأساليب معّقدة لتبييض األموال مثل إنشاء الشركات الوهمية أو الصورية. جتدر االشارة الى أّن تهديد 
السيارات،  وسرقات  فدية،  مقابل  اخلطف  مثل  األخرى  األصلية  اجلرائم  من  بعدد  يتعلّق  ما  في  منخفض  األموال   تبييض 

ومتوسط - منخفض بالنسبة لإلجتار غير املشروع باألسلحة.

)اجلرائم  وخارجه  كما  احمللية(  األصلية  )اجلرائم  لبنان  في  املرتكبة  األصلية  اجلرائم  عن  األموال  تبييض  تهديدات  تنشأ 
األصلية اخلارجية(. وترتبط تهديدات تبييض األموال بشكل خاص بأشخاص وليس مببّيضي أموال محترفني، أو عصابات 
أو مجموعات إجرامية منّظمة. وبصورة نسبية، ال ُيعتبر تبييض األموال نشاًطا واسع النطاق، والكثير من األساليب املّتبعة 
غير  األموال  دمج  أو  النقدية  األموال  على  القائم  األموال  تبييض  غرار  على  املتطورة،  أو  املعّقدة  بغير  وصفها  ميكن  فيه 
بالفساد، أو سوء استعمال  املشروعة مع األموال املتأتية من مصادر مشروعة. غير أنه ميكن ربط األساليب األكثر تعقيًدا 
وتقدمي  الشحن  التالعب مبستندات  مثل  أساليب  على  ينطوي  الذي  الضريبي  التهّرب  إلى  باإلضافة  االعتباريني،  األشخاص 
الضريبة  )استرداد  للضرائب  مشروع  غير  باسترداد  املتعلّقة  الضريبي  االحتيال  مخططات  عن  فضاًل  هذا  مزّورة،  فواتير 
على القيمة املضافة(. ومع أّنه بسبب االحتيال ميكن تلّقي حتويالت مرتبطة باسترداد غير مشروع للضرائب في احلسابات 
يتّم بالضرورة إيداعها في احلساب  الناجمة عن الفساد ال  أّن األموال  للمرتكب واردة من اإلدارة الضريبية، إال  املصرفية 
أو األقارب،  الشركاء  بها أو حسابات  يثق  ثالثة  إيداعها في حسابات أطراف  املصرفي اخلاص مبرتكب اجلرمية بل ميكن 

هذا إضافًة إلى استخدامها لشراء سلع أو أصول ذات قيمة عالية. 
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٢.٣ التهديدات - تمويل اإلرهاب

على  وتأثيرها  اإلرهابية  للنشاطات  أفضل  فهم  لتكوين  وداخلها  احلدود  خارج  من  باإلرهاب  املرتبطة  التهديدات  حتديد  مّت 
العراق  في  كبرى  بعد سقوط مدن  األخيرة  السنوات  في  اإلرهاب  تهديد متويل  ارتفع مستوى  وقد  اإلرهاب.  أنشطة متويل 
وسوريا في أيدي اإلرهابيني. فبدأت جماعات إرهابية مثل داعش ترّكز على لبنان لنشر عقيدتها وتشكيل خاليا نائمة وجتنيد 

املقاتلني، وقد استفادت في ذلك من أوضاع الالجئني، والطائفية، والعوامل االجتماعية االقتصادية.

للهجمات  ا  مهّمً هدًفا  لبنان  أمسى  أن  بعد  وطنية قصوى  أولوية  فأكثر  أكثر  يستحوذ  اإلرهاب ومتويله  مكافحة  بات موضوع 
اإلرهابية ووقع ضحية هجمات كثيرة، منها باستخدام السيارات املفّخخة والعمليات االنتحارية. وارتبطت الهجمات اإلرهابية 
وبعد  فيه.  التي ظهرت على حدوده وهّددت األمن واالستقرار  للبنان وباجلماعات اإلرهابية  املجاور  بالصراع   بصورة خاصة 
سنة ٢٠١٤، أّدى تفكيك أجهزة إنفاذ القانون للعديد من اخلاليا اإلرهابية وتطبيق اخلطة األمنية للحكومة إلى بعض التحّسن في 
الوضع العام )١٥ هجوًما إرهابًيا سنة ٢٠١٤(. ولم يتحّسن الوضع بشكٍل جذري إال بعد احلملة العسكرية عام ٢٠١٧ واجتثاث 
العناصر اإلرهابية عند احلدود الشرقية، ونتيجًة لتحسني التنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون، والعمليات االستباقية التي نّفذتها 
)هجوم إرهابي واحد سنة ٢٠١8(. لقد نّفذت اجلماعات اإلرهابية، السيما داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة، وفتح اإلسالم، 
وجند الشام، وأحرار الشام، واملقاتلني اإلرهابيني األجانب هجمات في لبنان ومّثلت التهديد األكبر له. كما متّثل التهديد أيًضا 
وترتبط  البقاع.  في  جردية  ملناطق  والنصرة  داعش  احتالل  اثناء  برزت  التي  اإلرهابية  للجماعات  املتعددة  الصغيرة  باخلاليا 
التهديدات كذلك بالعائدين من املقاتلني اإلرهابيني األجانب، والتطرف العنيف، والوضع اإلجمالي لالجئني الذي ميكن استغالله. 

ونقلها  وتخزينها  األموال،  جمع  خص  فيما  واإلرهابيني  اإلرهابية  املجموعات  وأنشطة  اإلرهاب  متويل  أنشطة  تقييم  أظهر 
لبنان.  لتنفيذ هجمات ارهابية داخل  لبنان أو في اخلارج، أن متويل االرهاب استخدم بصورة اساسية  الستخدامها داخل 
مثل  جرمية  بأنشطة  متعلّقة  مشروعة  غير  مصادر  من  نقدية  أموال  شملت  إرهاب  متويل  في  حتقيقات  وجود  من  وبالرغم 
االجتار غير املشروع باألسلحة والتهريب وأموال الفدية، إال أن متويل اإلرهاب مرتبط بصورة خاصة بأموال نقدية مصدرها 
متويل  أنشطة  وتضّمنت  ذاتي.  متويل  من  نقدية  أموال  عن  فضاًل  الصراع،  منطقة  في  املتواجدة  اإلرهابية  املجموعات 
عدًدا صغيًرا  أّن  في حني  للتدفئة،  والوقود  الطبية،  واملستلزمات  واملأوى،  الطعام،  مثل  املادي  الدعم  توفير  ايًضا  اإلرهاب 
من السيارات املسروقة استخدم في هجمات إرهابية. أِضف إلى ذلك، فقد مت استغالل بعض اجلمعيات غير الهادفة للربح 
في متويل اإلرهاب حيث مّت توزيع مساعدات )من سلع ومواد غذائية( على الجئني متواجدين في بعض املناطق تبني الحقا 
اسُتخدمت  وقد  اللبنانية.  السورية  احلدود  على  اجلرود  في  رابضني  إرهابيني  إلى  اجلمعية  معرفة  بدون  ارسل  بعضها  أن 
أنشطة  الى  باالضافة  اإلرهابيني،  إلى  الداخل  وفي  عبر احلدود  النقدية  األموال  تهريب  منها  األموال،  لنقل  أساليب مختلفة 
احلوالة غير املشروعة/غير املرّخص لها، والتحويالت النقدية عبر شركات حتويل االموال، وبدرجة أقل املعامالت املصرفية. 

اإلرهاب  أنشطة متويل  أّن  علًما  وداخلية،  وهو من مصادر خارجية  مرتفًعا  اإلرهاب  بتمويل  املتصل  التهديد  ُيعتبر مستوى 
تتطلّب  لم  انها  كما  املستوى،  رفيعة  مهارات  أو  معرفة  تتطلب  ولم  متطّورة  أو  معّقدة  تكن  لم  وهي  واسع  نطاق  على  ليست 
موارد أو قدرات كبيرة على غرار وجود شبكة واسعة من الداعمني. وتبقى األموال النقدية األسلوب املفضل لدى اإلرهابيني 
جلمع األموال ونقلها، علًما ان األموال النقدية املهّربة الى الداخل لتمويل الهجمات اإلرهابية احمللية كانت ذات قيم متواضعة 
ويصعب رصدها. وقد اسُتخدمت ألغراض عدة من شراء املتفّجرات واألسلحة والذخيرة، وكذلك لدفع املال لإلرهابيني وتوفير 
الدعم اللوجستي. إّن التهديد املرتبط بتمويل اإلرهاب من مصادر خارجية هو بصورة رئيسية من املجموعات اإلرهابية مثل 
داعش والنصرة التي استهدفت لبنان من معقلها في اخلارج. وما سهل األمر احياًنا كان تواجد بعض املتعاطفني واملتطّرفني 
اتخذوا مخّيمات الالجئني مخبًأ أو ملجًأ لهم أو اقاموا ضمن التجمعات الضخمة لالجئني. وُيعتبر مستوى التهديد منخفًضا 
اإلرهابيني  املقاتلني  بأفعال  أساًسا  مرتبط  وهو  اخلارج،  في  إرهابية  أنشطة  دعم  بهدف  داخلًيا  اإلرهاب  لتمويل  بالنسبة 
األجانب الذين غادروا لبنان لالنضمام إلى داعش وغيرها من اجلماعات اإلرهابية في مناطق الصراع؛ هذا ومن املتوّقع أن 

يعود عدد منهم )العائدون من املقاتلني اإلرهابيني األجانب(.
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- )Inherent( ٤. نقاط الضعف/اإلستغالل الكامنة
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

إدخال  إمكانية  مع  والتكامل  باملتانة  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة  والرقابي  والتنظيمي  القانوني  اإلطار  يّتسم 
املجاور  الصراع  من  اجلغرافي  لبنان  ُقرب  بفعل  القضائية  والسلطات  القانون  إنفاذ  أجهزة  موارد  وتتأّثر  عليه.  حتسينات 
ومع وجود عدٍد كبير من الالجئني الذين لديهم عالقات اقتصادية واجتماعية مع بلدان تعاني من اإلرهاب وعدم االستقرار. 
وبالرغم من محدودية املوارد، تستمر اجلهود الرامية إلى إغالق املعابر احلدودية غير الشرعية وإحكام سيطرة اجهزة الدولة  

ُيزرع فيها القّنب. النائية كالتي  باستمرار على بعض املناطق 

العالم.  حول  من  األموال  التي جتتذب  اإلقليمية  أو  العاملية  املالية  املراكز  مع  باملقارنة  متواضًعا  املالي  القطاع  حجم  ُيعتبر 
غير أنه ميكن ملرتكبي جرمية تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أن يستغلوا امور أو نقاط متأصلة مرتبطة بواقع أّن االقتصاد 
حر ويّتسم بتبادل جتاري دولي كبير، ووجود نظام مصرفي ومالي متطّور، واستخدام واسع النطاق لألموال النقدية فضاّل 
عن وجود حجم اقتصاد غير رسمي )غير مصرح عنه لإلدارة الضريبية(. وتشّكل املصارف املكّون األكبر في القطاع املالي 
األعمال  تزاول  كما  استغاللها.  ميكن  وخدمات  منتجات  وتقّدم  املالي  القطاع  مجمل  من  املئة  في   9٥ حّصتها  تفوق  حيث 
مثل  بعضها  ان  علًما  استغاللها،  منتجات وخدمات ميكن  أيًضا  وتقّدم  متعّددة  اقتصادية  أنشطة  املالية احملددة  غير  واملهن 
جتار التحف الفنية واآلثار القدمية غير ذو أهمية. وُتعتبر األصول االفتراضية أو األنشطة والعمليات التي يقوم بها مقّدمو 
خدمات األصول االفتراضية غير ذو أهمية نظًرا للحظر املفروض على هذه التعامالت. أما خصائص بعض فئات األشخاص 

أيًضا إلمكانية اإلستغالل.  للربح فتعّرضها  الهادفة  اإلعتبارية وبعض اجلمعيات غير 

١.٥ القطاع المالي 

٥. القطاع المالي وقطاع األعمال والمهن غير المالية المحددة 

مصارف  أساسية  بصورة  )متلكها  استثمارية  ومصارف  جتارية،  مصارف  من  املصرفي  القطاع  يتألّف 
جتارية محلية كبرى(، وعدد صغير من املصارف اإلسالمية. ولبعض املصارف تواجد خارجي يتمّثل بوجود 
فروع أو مصارف تابعة أو مكاتب متثيلية. ويسيطر عدد قليل من املصارف التجارية على السوق من حيث 
احلصة اإلجمالية فيها. كما تتمّتع املصارف التجارية بأهمية اقتصادية كبيرة وتتكامل مع قطاعات أخرى. 
وتختلف املنتجات واخلدمات املقّدمة بني املصارف التجارية واملصارف االستثمارية، وُتعتبر هذه األخيرة أقّل 
عرضًة ملخاطر متويل اإلرهاب. تتعامل املصارف مع قاعدة عمالء كبيرة ومتنّوعة من بينهم عمالء ذوي مخاطر 
النقدية،  العمليات  مثل  استغاللها  ميكن  متنّوعة  وخدمات  منتجات  مختلفة  قنوات  بواسطة  وتقّدم  مرتفعة، 
عمليات على حسابات األشخاص االعتبارية، خاصة شركات األوفشور حيث يصعب أكثر حتديد والتأكد من 
املستفيد الفعلي ومصدر األموال، والشركات املرتبط نشاطها بالقطاع العام؛ هذا باإلضافة إلى املعامالت 
التي ال تتّم وجاهًيا أو تتّم عبر أطراف ثالثني. وباعتبار أّن املصارف هي املؤسسات الوحيدة التي تستقبل 
الودائع، فإنها بطبيعتها أكثر عرضًة المكانية حصول من خاللها جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب نظًرا 
أيًضا حلجمها وحجم معامالتها ووجود معامالت عابرة للحدود تقوم بها، وسرعة ووتيرة هذه العمليات، فضاًل 

.)gatekeepers( »عن إمكانية تنفيذ معامالت من خالل أصحاب املهن املعروفني »بأمناء املعلومات

مصارف
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أجنبية  عمالت  لقاء  األجنبية  العمالت  وبيع  شراء  على  رئيسية  بصورة  الصرافة  مؤسسات  عمل  يرتكز 
أخرى أو الليرة اللبنانية. ومعظم مؤسسات الصرافة لديها رخصة من الفئة »ب« وهي صغيرة احلجم مع 
حجم معامالت متواضع، وهي ليست مخّولة القيام بعمليات تتضّمن التحويالت أو احلوالة. هناك عدد قليل 
مقارنًة من مؤسسات الصرافة لديها رخصة من الفئة »أ« وقلّة منها يقوم بعمليات احلوالة، فيما ان عدد 
محدود جًدا لديه رخصة لشحن األوراق النقدية. تنتشر مؤسسات الصرافة على كامل األراضي اللبنانية 
وترتبط عملياتها على وجه اخلصوص باملعامالت النقدية، وصرف العمالت، والتحويالت وعمليات احلوالة. 
وتقّدم هذه املؤسسات منتجاتها وخدماتها في كل املناطق اللبنانية إلى عمالء عابرين وأعمال جتارية تدّر 
أموال نقدية. ويختلف مستوى تعّرض مؤسسات الصرافة بني الفئة »ب« والفئة »أ« المكانية حصول من 
خاللها جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، مع العلم أّن املؤسسات من الفئة »أ« خصائصها املتأصلة  

أو نوع عملياتها جتعلها أكثر عرضًة لذلك، السيما املؤسسات التي تقّدم خدمات احلوالة. 

مؤسسات 
الصرافة 

هناك عدد من مؤسسات التحاويل النقدية بالوسائل اإللكترونية )شركات حتويل األموال( املرّخصة متوّقفة 
حالًيا عن العمل. وتسيطر ثالث شركات على السوق لناحية حجم التحويالت والتغطية اجلغرافية احمللية من 
خالل وكالئها الثانوين. ترتبط شركات حتويل األموال التي متتلك النسبة املئوية األعلى من حصة السوق 
بشركات حتويل أموال خارجية جّيدة التنظيم ومرخص لها خارج لبنان، وهي تستخدم منصاتها أو شبكاتها 
ومع  اخلارج  في  اللبنانية  اجلاليات  تواجد  اماكن  مع  املالية  التحويالت  قنوات  تتوافق  التحويالت.  إلجراء 
اليد العاملة األجنبية املوجودة في لبنان. يشّكل حتديد مصدر املبالغ الصغيرة ووجهة استخدامها النهائية 
احملتملة حتدًيا لهكذا شركات. وجتدر اإلشارة إلى أّن التطبيقات واألمناط الدولية حول استغالل شركات 
حتويل األموال في متويل اإلرهاب من قبل املقاتلني اإلرهابيني األجانب، وأساليب حتويل العائدات اجلرمية 
النقدية  التعامالت  َغلَبة  إلى مستفيد واحد، مع  بالتحويل  اآلمرين  كبير من  مبالغ صغيرة من عدٍد  ضمن 
وسهولة نقل األموال عبر احلدود تشّكل جميعها خصائص عاملية متأّصلة لهذا القطاع تساهم في جعله أكثر 

عرضًة ملخاطر امكانية حصول من خالله جرائم تبييض أموال ومتويل إرهاب.  

شركات 
تحويل األموال

القطاع  من  صغيًرا  جزًءا  التسليف  وكونتوارات  املالية  الوساطة  وشركات  املالية،  املؤسسات  تشّكل 
اإلرهاب.  ومتويل  األموال  تبييض  جرائم  خاللها  من  امكانية حصول  ملخاطر  عرضًة  أقل  وهي  املالي، 
كما أنها ال تستقبل ودائع وهي متواضعة جًدا لناحية حجمها وحجم معامالتها. وبالنسبة إلى املنتجات 
بينما  فقط،  استشارية  خدمات  املالية  الوساطة  شركات  من  كبير  عدد  فيقّدم  تقّدمها،  التي  واخلدمات 
ترّكز املؤسسات املالية وكونتوارات التسليف بصورة خاصة على تقدمي القروض الصغيرة. ومن جهتها، 
للقيمة  تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، السيما نظًرا  أيًضا ملخاطر  أقّل عرضًة  التأمني  ُتعتبر شركات 
املتواضعة ألقساط التأمني املسّددة لقاء بوالص التأمني على احلياة التي لديها صفات استثمارية تسمح 

بخيار حتويل األموال ونقلها وحفظها. كما أنه، ومنذ عدة سنوات، ال يوجد شركات إيجار متويلي.

مؤسسات 
القطاع المالي 
األخرى
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اللبنانية  األراضي  كامل  على  الكرمية(  واألحجار  الثمينة  املعادن  )جتار  املجوهرات  جتار  يتواجد 
ويتحّكم  كبير  نشاط  لديه  ُيعتبر  منهم  قليل  عدد  متواضع.  ونشاطها  مؤسسات صغيرة  مبعظمهم  وهم 
للمخاطر  ُعرضة  منتجات  املجوهرات  جتار  ويقّدم  املعامالت.  قيمة  لناحية  السوق  في  األكبر  باحلصة 
بإمكان شريحة واسعة من العمالء احلصول عليها، كما ُيجرون عدًدا ملحوًظا من املعامالت نقًدا. ومن 
مثل  مرتفعة  قيمة  ذات  سلع  لقاء  نقدية  معامالت  وإجراء  عابرين  عمالء  مع  التعامل  مهنتهم  خصائص 
حتفظ  املجوهرات  جتار  منتجات  ان  كما  اخلصوصية.  من  درجة  على  احلفاظ  مع  األملاس  أو  الذهب 

القيمة، وميكن نقلها واستبدالها مببالغ مماثلة، وهذا يساهم في إمكانية اإلستغالل.

تجار 
المجوهرات

٢.٥ األعمال والمهن غير المالية المحددة

شهدت قيمة معامالت األمالك املبنية وغير املبنية تراجًعا وأصبح القطاع العقاري في حالة ركود منذ 
عدة سنوات مع انخفاض سنوي في األسعار وطلب محدود على األمالك املعروضة. ويجوز أن ُيعزى 
أو  احلوافز  توفير  ومخططات  لبنان  مصرف  من  املدعومة  القروض  إلى  األسعار  في  النسبي  الثبات 
أو  العقاري  املطّور  وتتضّمن  األحجام  مختلف  إلى  العقارية  باملعامالت  املعنية  األطراف  تنتمي  الدعم. 
من  أيٍّ  إلى  القروض  تقّدم  التي  املصارف  إلى  باإلضافة  والوسيط،  الشاري،  أو  واملستثمر  البائع، 
ورقابة  ملتطلّبات  تخضع  التي  املصارف  املنّفذة  العقارية  املعامالت  تشمل  ما  وغالًبا  املعاملة.  طرفْي 
باملعامالت  مشّددة في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. ومن األطراف األخرى املعنية 

العقارية الكّتاب العدل فضاًل عن احملامني في عدد محدود من املعامالت.

يشمل القطاع العقاري بشكٍل عام معامالت ذات قيمة مرتفعة وأصول حتفظ القيمة. ومن أبرز ميزات 
للقروض  الواسع  لبنان على متلّك األجانب، فضاًل عن االنتشار  القيود املفروضة في  العقاري  القطاع 
أموال غير  املمكن استثمار  التي حتّد من املخاطر. من  تدقيق صارمة  التي تخضع ملتطلّبات  املدعومة 
مشروعة في القطاع العقاري إلخفاء مصدرها أو املستفيد الفعلي منها، وبالتالي، من املمكن استخدام 
الوسطاء  وُيعنى  اإلرهاب.  لتمويل  ُيستخدم  ما  نادًرا  لكن  األموال،  لتبييض  كوسيلة  القطاع  هذا 

العقارية.  العقاريون بجزء صغير من مجمل املعامالت 

التجار 
والوسطاء 
العقاريون

ألعاب  استثمار  في  احلصريَّني  واحلق  باالمتياز  تتمّتع  لبنانية  مساهمة  شركة  عن  عبارة  لبنان  كازينو 
القمار في لبنان. ويعطي العقد املبرم مع وزارة املالية لهذه األخيرة أن تتلقى خمسني في املئة من أرباح 
كافة ماكينات احلظ وألعاب القمار )املبلغ الذي يحتفظ به الكازينو من املبلغ الذي ُينفقه العميل(. املساهم 
فيها.  األسهم  غالبية  والدولة  لبنان  مصرف  ميلك  التي  لالستثمار  إنترا  شركة  هو  الكازينو  في  األكبر 
بات رّواد كازينو لبنان وعائداته في تراجع، خصوًصا نتيجًة النكماش الوضع االقتصادي واالنخفاض 
ُيصدر  وال  إلكترونًيا  األموال  أو حتويل  تلقي  إمكانية  لعمالئه  لبنان  كازينو  يقّدم  وال  السياح.  عدد  في 
شيكات ألشخاص ثالثني. وحني ُتستبدل أموال نقدية تفوق قيمتها مبلًغا معّيًنا بالرقائق )chips(، يعيد 
الكازينو أواًل املبلغ نفسه نقًدا قبل دفع أي أرباح. إن هيكل ملكية الكازينو والضوابط املوضوعة في َالية 
عمله فضاًل عن عدم تقدمي خدمات ألعاب القمار اإللكترونية جتعله األقل عرضًة لإلستغالل من بني فئات 

األعمال واملهن غير املالية احملددة.  

كازينو لبنان
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ُتعتبر نقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان جهة ذاتية التنظيم وتضّم عدًدا كبيًرا من اخلبراء املمارسني 
الذين يعملون في مختلف املناطق اللبنانية. واستناًدا إلى القانون، ال يجوز لهم تأسيس شركات لعمالئهم، 
وال  الغالب  في  محلي  املجازين  احملاسبني  نشاط  إّن  التجارية.  واملهن  مهنتهم  بني  اجلمع  عليهم  ومُينع 
لدى  عنهم.  بالنيابة  مبعامالت  يقومون  عندما  فيه  مبا  عمالئهم،  هوية  خص  فيما  غموض  اي  يتضّمن 
احملاسبون املجازون اختصاص بالشؤون املالية والضريبية التي ميكن أن تعرضهم لإلستغالل من عمالء 
من مستويات مخاطر مختلفة )أفراد أثرياء، واألعمال التي يغلب عليها التعامل بالنقد، إلخ(. كما ميكنهم 
مزّيفة،  فواتير  إصدار  وحاالت  الفواتير،  بقيمة  وتالعب  اليومي شركات صورية،  عملهم  في  يواجهوا  أن 

باإلضافة إلى معامالت عقارية تتضمن تخميًنا كاذًبا.

المحاسبون 
المجازون

يوجد عدد كبير من احملامني احملترفني واملتمّرسني يعملون في كافة املناطق اللبنانية. للمحامني نقابتان في 
بيروت وطرابلس وهما يتمتعان بتنظيم ذاتي، واالنتساب إلى إحداهما شرط أساسي ملمارسة هذه املهنة. 
غرار  على  العميل،  عن  بالنيابة  وتنفيذها  املعامالت  إعداد  احملامني  بعض  يقّدمها  التي  اخلدمات  وتشمل 
تأسيس الشركات، وبيع وشراء العقارات أو املشاريع التجارية، إدارة األموال وغيرها من األصول، وإنشاء 
احلسابات املصرفية أو إدارتها. عادًة احملامون على معرفة مباشرة بعمالئهم وهم عموًما مدركني ملخاطرهم 
وللمخاطر الناجمة عن إمتام املعامالت مع طرف ثالث، وتأسيس أو تشغيل أو إدارة األشخاص االعتبارية 
التي ميكن أن تستخدم في أنشطة تبييض األموال، كما انهم مدركني المكانية ان تستغل خبراتهم في إخفاء 
الهوية، ومصدر األموال، واملستفيد الفعلي. إّن اخلبرات املطلوبة التي يتمتع بها احملامني ودورهم كأمناء 

معلومات )gatekeepers( في الوصول إلى القطاع املالي يعرضهم ملخاطر امكانية االستغالل.

المحامون

يتبع الكّتاب العدل لسلطة وزارة العدل. ووفًقا للقانون الذي يرعى عملهم، فإنهم موظفون عامون مخّولون 
ضمن اختصاصهم القيام باملهام املنصوص عليها في هذا القانون. وعلى وجه اخلصوص، يتولى الكّتاب 
العدل املصادقة على املستندات إلعطائها الطابع الرسمي، وتلقي الرسوم املتوّجبة خلزينة الدولة. ويتضّمن 
التحّقق من هوية األشخاص عند إصدار مستندات رسمية وتأسيس الشركات، فضاّل عن قيامهم  عملهم 
إجتماعات  محاضر  وعلى  العادية  وغير  العادية  العمومية  اجلمعيات  إجتماعات  محاضر  على  باملصادقة 
مجالس اإلدارة التي تتطلب إيداعها السجل التجاري. كما أنهم ُيعدون الوكاالت، ويوّثقون العقود الرسمية 
املتعلقة باالتفاقات العقارية، ويحفظون النسخ واملستندات ذات الصلة، إلخ. وميكن أن يصادف الكّتاب العدل 
في عملهم بعض أوجه االشتباه عند تولّي العقود واملعامالت وحني يصادقون على املستندات إلعطائها الطابع 
الرسمي، مبا في ذلك عند تأسيس األشخاص االعتبارية. كما ميكن أن يصادفوا عقود بيع عقارية ذات 
تسعير متدني أو زائف تؤدي إلى تهّرب ضريبي، وهذا ما يجعلهم بالنسبة لبعض مخاطر تبييض األموال 

املرتفعة أكثر عرضًة إلمكانية اإلستغالل من بني األعمال واملهن غير املالية احملددة.

الكّتاب العدل
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إّن بعض فئات املؤسسات امللزمة باإلبالغ من القطاع املالي وبعض املنتجات واخلدمات املالية هي أكثر 
عموًما  املصارف  ُتعتبر  ان  الطبيعي  ومن  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  تبييض  ملخاطر  غيرها  من  عرضًة 
)اجلهة الوحيدة التي تستقبل الودائع( األكثر تعّرًضا للمخاطر بسبب حجمها وحجم معامالتها، وقضايا 
ذات  بلدان  مع  تعامل  وجود  ذلك  في  مبا  لها  اجلغرافي  واالنتشار  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  تبييض 
تقدمي  وقنوات  تقّدمها،  التي  واخلدمات  املنتجات  من  الواسعة  املجموعة  الى  باالضافة  مرتفعة،  مخاطر 
ومن  مرتفعة.  مخاطر  ذوي  عمالء  تضّم  التي  املتنّوعة  عمالئها  قاعدة  عن  فضاًل  لديها،  اخلدمات  هذه 
مرتفعة  مخاطر  ذات  أيًضا  "أ"  الفئة  من  الصرافة  ومؤسسات  األموال  حتويل  شركات  ُتعتبر  جهتها، 
"ب" مخاطرها  الفئة  الصرافة من  اإلرهاب )مؤسسات  األموال ومتويل  تبييض  تعّرضها ملخاطر  لناحية 
متوسطة(. ونظًرا للحجم املتواضع ملؤسسات القطاع املالي األخرى امللزمة باإلبالغ )املؤسسات املالية، 
وشركات الوساطة املالية، وشركات التأمني، وكونتوارات التسليف(، واملنتجات واخلدمات التي تقّدمها، 
فضاًل عن القيود التنظيمية املفروضة عليها، فإنها أقل عرضًة ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 

اما بالنسبة لألعمال واملهن غير املالية احملّددة، الكّتاب العدل هم األكثر عرضًة لبعض مخاطر تبييض األموال 
املرتفعة سيما عند قيامهم بإعداد و/او تنفيذ معامالت عقارية وتأسيس شركات وذلك باملقارنة مع األعمال 
واملهن غير املالية احملددة األخرى. أما التجار والوسطاء العقاريون، واحملامون، واحملاسبون املجازون فتّم 
تصنيف درجة تعّرضهم ملخاطر تبييض األموال على أّنها متوسطة، ومت تصنيف جتار املجوهرات بدرجة 
متوسط - منخفض. واعُتبر كازينو لبنان األقل عرضًة من بينهم للمخاطر. وبالنسبة ملخاطر متويل اإلرهاب، 

ُيعتبر تعّرض كافة األعمال واملهن غير املالية احملددة لتلك املخاطر منخفًضا بشكٍل عام.

إن حتديد أنواع اجلهات امللزمة باإلبالغ األكثر عرضة إلمكانية سوء اإلستغالل لتبييض األموال ومتويل اإلرهاب ال يعني 
بالضرورة مستوى إمتثال غير كاف لديها أو وجود أنظمة وأعمال رقابة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب غير مالئمة. 

بل ببساطة، هذا يعني أنها معرضة أكثر إلمكانية اإلستغالل بسبب عوامل عديدة، منها املنتجات واخلدمات التي تقدمها. 
ولذلك، على هذه اجلهات التيقظ وتطبيق املقاربة املبنية على املخاطر للتخفيف من املخاطر. 

 مستوى التعرض ملخاطرالقطاع الفرعيالقطاعات
 تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

املالي 

مرتفعاملصارف
مرتفعشركات حتويل األموال

مرتفعمؤسسات الصرافة من الفئة »أ«

متوسطمؤسسات الصرافة من الفئة »ب«

منخفضاملؤسسات املالية
منخفضشركات الوساطة املالية

منخفضكونتوارات التسليف

منخفضشركات التأمني

األعمال واملهن غير املالية 
احملّددة

متوسطالتجار والوسطاء العقاريون

متوسط - منخفضجتار املجوهرات )جتار املعادن الثمينة واألحجار الكرمية(

منخفضكازينو لبنان
مرتفعالكّتاب العدل

متوسطاحملامون

متوسطاحملاسبون املجازون



١٤٣

15
years

١.٦ األشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية

٦. األشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية 
والجمعيات غير الهادفة للربح 

إّن الدور الذي تضطلع به األشخاص االعتبارية في االقتصاد كبير، وعددها باآلالف وهي تزاول مجموعة واسعة من األنشطة 
االقتصادية. الكثير منها ليس لديه موظفني إّما لكونها متوقفة عن العمل، أو ألنها عبارة عن متاجر صغيرة في األحياء يديرها 

أصحابها، أو هي شركات أوفشور ال ُيسمح لها بالعمل في لبنان، أو شخصيات اعتبارية تأسست لتملّك العقارات.

يتوجب تسجيل األشخاص االعتبارية في السجل التجاري، مبا فيها الشركات األجنبية التي لديها مقر عمل في لبنان، وُيستثنى 
قانون  يسمح  أخرى.  تسجيل  ملتطلبات  يخضعون  حيث  للربح  الهادفة  غير  اجلمعيات  عن  فضاًل  التعاونيات  اإلجراء  هذا  من 
التجارة اللبناني بإنشاء أنواع مختلفة من األشخاص االعتبارية. اما الشروط اإللزامية التي تخضع لها فمنصوص عليها في 
التشريعات التجارية، والضريبية، واملالية. ويجب تزويد السجل التجاري بأي تغيير في املعلومات املسّجلة، مثل هوية املالكني،  
تعيني  االعتبارية  األشخاص  على  األوقات  كافة  في  يتوّجب  التجارة،  لقانون  ووفًقا  الفعليني.  واملستفيدين  اإلداريني،  واملدراء 
محاسب مجاز لبناني )منتسب إلى نقابة خبراء احملاسبة املجازين( ومحام لبناني )منتسب إلى إحدى نقابتي احملامني( حلني 
زوال او حل الشخصية االعتبارية. وفي ما عدى بعض االستثناءات القليلة، يجب قانوًنا ان يكون لكافة األشخاص االعتبارية 
مكافحة  إطار  أيًضا من خالل  متوفرة  فهي  االعتبارية  للشخصيات  الفعلي  باملستفيد  املتعلّقة  املعلومات  اما  حساب مصرفي. 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب الذي تقوم مبوجبه املصارف واجلهات امللزمة باإلبالغ األخرى بتنفيذ تدابير العناية الواجبة، 
التصاريح  )في  الضريبية  السلطة  إلى  الفعلي  املستفيد  عن  معلومات  تقدمي  يفرض  الذي  الضريبي  اإلطار  خالل  من  وأيًضا 
الضريبية(. واجلدير ذكره أّن السجل التجاري متاح للجمهور ويحتوي على معلومات مفّصلة عن األشخاص االعتبارية، كما تتّم 
أرشفة امللفات ملدة عشرة سنوات بعد التصفية. أما بالنسبة للتعاونيات، فيتوجب تسجيلها لدى املديرية العامة للتعاونيات في 

وزارة الزراعة وهي جهة اإلشراف عليها، وتتوزع التعاونيات بشكل أساسي على القطاع الزراعي. 

بالنسبة للترتيبات القانونية، إّن مفهوم الصندوق االئتماني )trust( غير موجود في لبنان، وال يتّم االعتراف بالصناديق االئتمانية 
األجنبية ولبنان ليس طرًفا في اتفاقية الهاي حول الصناديق االئتمانية. غير أنه ميكن للصناديق االئتمانية األجنبية أن يكون 
فيه  تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، مبا  لبنان، وفي هذه احلالة تكون خاضعة ملتطلّبات مكافحة  لديها حساب مصرفي في 
 )fiduciary( تدابير العناية الواجبة وحتديد املستفيد الفعلي التي تطّبقها املصارف. اما بالنسبة للعقود/احلسابات االئتمانية
فهي تفتح حصًرا لدى املصارف واملؤسسات املالية وتخضع ايًضا ملتطلّبات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. وتسمح 

القوانني اللبنانية بإنشاء عدة اوقاف وهي مرتبطة بالطوائف واملذاهب. 

ُتستغّل  قد  بها  تتمّتع  التي  اخلصائص  بعض  أّن  إال  االعتبارية،  االشخاص  أجنبية ضمن  ملكية  وجود  تدني  من  الرغم  على 
القابضة حيث يصعب  كالشركات  معّقد،  ملكية  تنطوي على هيكل  التي  قد تشمل احلاالت  فاألمثلة  األموال.  تبييض  ألغراض 
حتديد املستفيد الفعلي النهائي، او يتم إخفاء هوية املستفيد الفعلي، والتسّتر على العائدات غير املشروعة فضاًل عن الشركات 
لديها  التي  األوفشور  أّن خصائص شركات  القول  وميكن  عامة(.  ومشتريات  حكومية  )عقود  العام  بالقطاع  نشاطها  املرتبط 
عمليات وأعمال في اخلارج، جتعلها أكثر عرضة من األشخاص اإلعتبارية األخرى إزاء مخاطر تبييض األموال. وفي الغالب، 

ُتعتبر مخاطر متويل اإلرهاب متدنية بالنسبة إلى االشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية. 
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٢.٦ الجمعيات غير الهادفة للربح
عدٍد  على  الفقر  اخليرية من عبء  واألعمال  املدني  املجتمع  وعمل  اخليرية  الزمن، خّففت اجلمعيات  من  عقود طويلة  مّر  على 
في  األداء  واملتدنية  الفعالة  غير  العامة  والبرامج  املوارد احملدودة  أّدت  فقد  الريفية.  املناطق  في  الناس خصوًصا  من  كبير 
املاضي إلى تنامي اجلمعيات اخليرية والقطاع غير الربحي، الذي منى بدايًة خالل احلرب األهلية. وميكن أن ُيعزى النمو في 
هذا القطاع خالل السنوات القليلة املاضية إلى األزمة في اجلوار اللبناني وأوضاع الالجئني التي ولّدت حتديات اجتماعية 

هائلة.  واقتصادية 

واألحزاب  السياسية  الشؤون  دائرة  والالجئني،  السياسية  للشؤون  العامة  املديرية   - والبلديات  الداخلية  وزارة  تتولى 
في  تتواجد  للربح.  الهادفة  غير  اجلمعيات  تأسيس  عملية  املطلوب الستكمال  وخبر«  علم  »بيان  إصدار  مسؤولية  واجلمعيات 
واملرأة  اإلنسان  بحقوق  ُتعنى  ومواضيع  وثقافية،  مدنية  مسائل  تغطي  التي  للربح  الهادفة  غير  اجلمعيات  من  اآلالف  لبنان 
وإعادة  السرطان،  عالج  فيها  مبا  الصحية،  والرعاية  والبيئة  بالتعليم  ُتعنى  أخرى  جمعيات  عن  فضاًل  والسجناء،  والطفل 
وبعضها  العامة،  واملنفعة  االجتماعية،  بالتنمية  ُتعنى  للربح  غير هادفة  أيًضا جمعيات  وهناك  املخدرات.  على  املدمنني  تأهيل 
من خالل  القطاع  هذا  في  السنوية  احلكومة  وُتعتبر مساهمة  عامة.  أّسستها شخصيات  االنتخابية  واملنافع  الشعبية  لكسب 
اإلحتياجات  ذوي  األشخاص  أساسية  بصورة  للربح  الهادفة  غير  اجلمعيات  خالل  من  وتستهدف  مرتفعة  الوزارات  بعض 
اخلاصة، واملسنني، واأليتام، والفئات املهمشة. وتشّكل اجلمعيات غير الهادفة للربح التي تقع ضمن تعريف مجموعة العمل 

املالي جزًءا من اجلمعيات.

يقّدم قطاع اجلمعيات غير الهادفة للربح في لبنان خدماته في الداخل اللبناني وحتصل هذه اجلمعيات على مروحة واسعة من 
التمويل تأتي من األثرياء واجلهات املانحة الدولية، مبا فيها احلكومات األجنبية، ومن مساهمات األفراد والواجبات الدينية، 
التي حتتاج ملساعدة. كما  الى  أو  املجتمع  الفقيرة في  الفئات  إلى  للربح أن تصل  الهادفة  للجمعيات غير  إلخ. ويسمح هذا 
تنشط في لبنان أيًضا اجلمعيات غير الهادفة للربح ذات التمويل الدولي مثل تلك التي تكّرس خدماتها لالجئني الفلسطينيني 

السوريني. املخّيمات ولالجئني  املقيمني داخل 

النسبة من املجموع )كما في نهاية آذار ٢٠١٩( نوع االشخاص اإلعتبارية )الشركات(
%٥۲٫۸۱ شركة محدودة املسؤولية 
%۲۳٫٦ شركة مساهمة )مغفلة( 
%۰٫۰۱ شركة التوصية املساهمة 
%۱٫۷۹ شركة التضامن 
%۱۰٫۱ شركة التوصية البسيطة 
%۰٫٤ الشركات املدنية
%۷٫۱ شركات األوفشور 
%۳٫۳ الشركات القابضة )هولدنغ( 
%۰٫٦۹ الشركات األجنبية )فرع(
%۰٫۲ الشركات األجنبية )مكتب متثيلي(
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اإللكتروني  موقعها  على  والبلديات  الداخلية  وزارة  نشرت  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  تبييض  ملخاطر  الوطني  التقييم  بنتيجة 
دلياًل إرشادًيا حول منع استغالل اجلمعيات غير الهادفة للربح لغايات متويل اإلرهاب. ويحّدد هذا الدليل الفئات التالية من 
ُعرضة ملخاطر استغاللها ألغراض  أكثر  تكون  أن  أنشطتها وخصائصها، ميكن  التي، بحسب  للربح  الهادفة  غير  اجلمعيات 

متويل اإلرهاب، وهي:
اجلمعيات غير الهادفة للربح املنشأة حدیًثا والتي لدیھا خبرات محدودة في إدارة البرامج أو التمويل  •

والنازحني الالجئني  املعنية بقضايا  للربح  الهادفة  اجلمعيات غير   •
اجلمعيات غير الهادفة للربح التي تعتمد أسماًء للداللة أن موضوعھا دیني، في حین أن الغرض منھا، عملّیا، لیس دینًیا  •

اجلمعيات غير الهادفة للربح التي تنشط في مناطق حدودية متاخمة ملناطق الصراع  •

لتمويل اإلرهاب. وقد حصلت حاالت  للربح هي أكثر عرضًة من غيرها المكانية استغاللها  إّن بعض اجلمعيات غير الهادفة 
للربح  الهادفة  غير  للجمعيات  النقدية  التبّرعات  إّن  اإلرهاب.  للربح ألغراض متويل  الهادفة  غير  استغالل اجلمعيات  فيها  مّت 
حني  النقدية  لألموال  النهائية  االستخدام  وجهة  حتديد  يصعب  كما  األموال.  هذه  مصدر  حتديد  أحياًنا  الصعب  من  جتعل 
تتدّخل بصرف او توزيع األموال النقدية منظمة شريكة، أو وسطاء، أو ممثلني. ومن املمكن أن يتسلّل اإلرهابيون ويختبئوا 
ضمن املجتمعات الكبيرة املوجودة لالجئني. ويشّكل هذا األمر، باإلضافة إلى قيام اجلمعيات غير الهادفة للربح بنشاط في 
مناطق قريبة من الصراع املجاور، حتدًيا لهذه املنظمات. كما ميكن أن تواجه اجلمعيات غير الهادفة للربح استغالل يشمل 
سلع  من  العينية  املساعدات  وجهة  كتحوير  معرفة،  غير  عن  البرامج  استعمال  وإساءة  اخلارجية،  املساعدات  مسار  تغيير 

غذائية. ومواد 
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اإلطار القانوني 
والتنظيمي

٧. المخاطر - تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
يتوجب على السلطات احمللية كما وجهات القطاع اخلاص أن تفهم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب التي تواجهها. إّن 
اجلرائم األصلية احملددة في القانون رقم ٤٤ ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والتي مّت تقييمها أخذت بعني االعتبار 
إستغالل  وجرمية  السيبرانية  اجلرائم  فباستثناء  وخارجية.  محلية  مصادر  من  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  تهديدات 
بأكثريتها بجرائم أصلية ذات مصدر محلّي وهي  تبييض األموال مرتبطة  فإّن مخاطر   ،)insider trading( معلومات مميزة
بالفساد  مرتبطة  فهي  املخاطر  املرتفعة  األموال  تبييض  أّما جرائم  ناجتة عن جرائم أصلية من مصادر خارجية.  أقّل  بنسبة 
والتهّرب الضريبي واالجتار غير املشروع باملخدرات الناجتة بصورة أساسية عن جرائم أصلية داخلية، باإلضافة إلى اجلرائم 
السيبرانية )السّيما انتهاك البريد اإللكتروني اخلاص بالشركة(. وبالنسبة للجرائم األخرى املرتبطة بتبييض األموال التي تشكل 

مخاطر، مثل التهريب وغيرها فقد استحوذت على درجات مختلفة من املخاطر.

متّثل املجموعات اإلرهابية مثل داعش والنصرة التهديد األكبر للبنان، وتعتبر مخاطر متويل اإلرهاب مرتفعة وهي من مصادر 
داخلية وخارجية. وتبقى األموال النقدية األسلوب املفّضل لدى اإلرهابيني جلمع األموال ونقلها، باإلضافة إلى أنشطة احلوالة 

غير املشروعة/غير املرّخص لها، التي تشكل أولوية مطلقة لدى أجهزة انفاذ القانون جلهة تعقبها وايقاف نشاطها. 

إن بعض اجلهات امللزمة باإلبالغ مثل املصارف، ومؤسسات الصرافة من الفئة »أ« سيما التي تقّدم خدمات احلوالة، وشركات 
حتويل األموال أكثر عرضًة المكانية حصول من خاللها جرائم تبييض أموال أو متويل إرهاب عالية املخاطر، وجلهة االستغالل 
احملتمل للمنتجات واخلدمات التي تقّدمها. من هنا ضرورة تطبيق هذه اجلهات للمقاربة املبنية على املخاطر والتنّبه عند تنفيذ 
العمليات سّيما النقدية منها والعمليات التي تشمل حسابات أشخاص اعتباريني سيما شركات االوفشور حيث يصعب أكثر حتديد 
هوية املستفيد الفعلي ومصدر األموال، باإلضافة إلى التنّبه للمعامالت التي ال تتم وجاهًيا أو تلك التي تتم عبر أطراف ثالثة. أما 
األعمال واملهن غير املالية احملددة، فيمكن أيًضا استغالل اخلدمات واملنتجات التي تقدمها، وُيعتبر الكتاب العدل أكثر عرضًة من 
األعمال واملهن غير املالية األخرى لالستغالل احملتمل للمنتجات واخلدمات التي يقّدمونها، خاصًة عند إعداد و/أو تنفيذ املعامالت 
االعتبارية  األشخاص  فئات  وبعض  عموًما  احملددة  املالية  غير  واملهن  األعمال  قطاع  وعلى  الشركات.  تأسيس  وعند  العقارية 

واجلمعيات غير الهادفة للربح املعرضني إلمكانية االستغالل، التنّبه أيًضا للمخاطر واعتماد ضوابط تتناسب معها.
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٨. إجراءات تخفيف المخاطر - منظومة مكافحة
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

يحظى لبنان مبنظومة متكاملة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تتوافق مع معايير الفاتف، ويتّم تقييمها من قبل مجموعة 
العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مينافاتف( وهو يخضع لعملّية املتابعة اخلاصة بتلك املجموعة. تقع هيئة 
في  اإلرهاب  األموال ومتويل  تبييض  الوظائف، في صلب منظومة مكافحة  متعددة  مالي  إخبار  التحقيق اخلاصة وهي وحدة 
لبنان وتتعاون مع جهات معنية من القطاعني العام واخلاص. هذا ويقوم نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب اللبناني 
على عدد من الركائز وهي: )١( اإلطار القانوني والتنظيمي، )٢( التعاون احمللّي والدولي، )٣( مؤسسات القطاع املالي وقطاع 

األعمال واملهن غير املالية احملددة امللزمة باإلبالغ و )٤( الرقابة في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 

يستند اإلطار التشريعي بشكٍل أساسي إلى قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم ٤٤ لسنة 
العقوبات الذي يجّرم  ٢٠١٥ باإلضافة إلى تشريعات أخرى منها قانون نقل األموال عبر احلدود وقانون 
متويل اإلرهاب مبا في ذلك متويل أنشطة املقاتلني اإلرهابيني األجانب تبًعا لقرار مجلس األمن ٢١٧8. ويضع 
قانون اإلجراءات الضريبية وقانون التجارة املتطلّبات املتعلقة باملستفيد الفعلي )صاحب احلق االقتصادي( 
تبييض  مبكافحة  مفصلة  أنظمة  اخلاصة  التحقيق  وهيئة  لبنان  يصدر مصرف  كما  املعنويني،  لألشخاص 
األموال ومتويل اإلرهاب لكافة اجلهات امللزمة باإلبالغ. يحّدد قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب  
مؤسسات القطاع املالي وقطاع األعمال واملهن غير املالية احملددة كجهات ملزمة باإلبالغ مبا فيه الكّتاب 
األموال ومتويل  لتبييض  األصلية  اجلرائم  القانون  هذا  يحّدد  كما  املجازين،  واحملاسبني  واحملامني  العدل 
املذكور موجبات  القانون  الفاتف. ويضع  معايير  عليها في  املنصوص  فئات اجلرمية  تغّطي  التي  اإلرهاب 
تشمل تدابير العناية الواجبة جتاه العميل وحتديد املستفيد الفعلي وحفظ السجالت واالبالغ عند االشتباه، 
السلطات  يحّدد  كما  التجميد،  التي تشمل صالحية  املالي وصالحّياتها  اإلخبار  إنشاء وحدة  على  وينّص 
املسؤولة عن الرقابة على مؤسسات القطاع املالي وقطاع األعمال واملهن غير املالية احملددة امللزمة باإلبالغ 
وعن إصدار األنظمة. يضع قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أيًضا األساس القانوني آلليات 
تطبيق العقوبات املالية املستهِدفة املتعلّقة باإلرهاب ومتويله ذات الصلة بقراري مجلس األمن ١٢٦٧ و١٣٧٣، 
كما ويتيح مصادرة األصول ومشاركة األصول املصادَرة مع الدول املعنية. وفيما تتولّى وزارة العدل واملدعي 
العام إدارة قنوات املساعدة القانونية املتبادلة، ميكن استخدام املعلومات املتعلقة بتبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب املزودة من قبل هيئة التحقيق اخلاصة لدعم التحقيقات واملالحقات القانونية على الصعيَدين احمللي 
واألجنبي. وأخيًرا، يحّدد قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب العالقة بني هيئة التحقيق اخلاصة 
واملدعي العام، ويشرف األخير أيًضا على التحقيقات املالية املوازية في اجلرائم املرتبطة بتبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب ويضمن املالحقة القضائية في هاتني اجلرميتني. 

اإلطار القانوني 
والتنظيمي

يشّكل التعاون احمللي القائم بني هيئة التحقيق اخلاصة واألجهزة الوطنية املعنية األخرى ضرورًة قصوى 
من أجل احلفاظ على نظام فّعال ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وحماية نزاهة القطاعات املالية 
بتبييض  املتعلقة  املساعدة  لطلبات  األولوية  عّدة أشكال، منها إعطاء  التعاون على  ويأتي هذا  املالية.  وغير 
األموال ومتويل اإلرهاب، وبناء القدرات التشغيلية من خالل برامج التدريب املشتركة والعمل بني األجهزة حول 
االجتاهات الناشئة في مجاالت كاجلرائم السيبرانية ومتويل اإلرهاب. كما ُيطبَّق التعاون احمللي بأشكال أخرى 

من خالل اللجنتني الوطنيَّتني ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واللّتني تضّمان عّدة جهات وطنية.   

التعاون 
المحلي 
والدولي
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إن كّل من هيئة التحقيق اخلاصة واملدعي العام وقوى األمن الداخلي وعدد من أجهزة إنفاذ القانون األخرى 
مبا فيها اجلمارك املسؤولة عن إنفاذ القانون رقم ٤٢ حول نقل األموال عبر احلدود، شركاء في منظومة 
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. ويشّكل تعاون الشركاء هؤالء في جمع املعلومات والتحقيق في 
جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أساًسا فعااًل ومحورًيا في تعطيل عدة أنشطة تبييض أموال ومتويل 
للربح وتعمل لعدم استغاللها  إرهاب. وتشرف وزارة الداخلية والبلديات على عمل اجلمعيات غير الهادفة 
ألغراض متويل اإلرهاب. وقد شمل التعاون احمللي بني عدة أجهزة هذا املجال وحقق النتائج املطلوبة. أّما في 
مجال التهّرب الضريبي، فتتعاون وزارة املالية وهيئة التحقيق اخلاصة في مسائل كمتطلّبات املنتدى العاملي 
التابع ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان اإلقتصادي. وهنالك أشكال أخرى من التعاون مثل عمل اجلمارك 
وهيئة التحقيق اخلاصة على آلية تطبيق القانون رقم ٤٢، وولوج هيئة التحقيق اخلاصة املباشر إلى قاعدة  

تقارير اإلقرار/اإلفصاح عبر احلدود وعمليات الضبط واحلجز.

وقد أّدى االلتزام الرفيع املستوى من أجل حتسني التعاون في مجال مكافحة متويل اإلرهاب إلى تأسيس عّدة 
أجهزة استخبارية ألقسام ضمن أجهزتها ترّكز على التحقيق في متويل اإلرهاب. كما أّدى هذا االلتزام إلى 
جترمي متويل اإلرهاب ووضع التدابير االحترازية وَاليات العقوبات املالية املستهدفة مبا يتماشى مع املعايير 
الدولية. وبذلك ُيعتبر التعاون الداخلي متيًنا في مجال إدراج اإلرهابيني وجتميد أصولهم وقد وضعت اللجنة 
الوطنية لقمع متويل اإلرهاب آليات تطبيق العقوبات املالية املستهدفة لقراَري مجلس األمن ١٢٦٧ و١٣٧٣.  
كما أصدر كّل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق اخلاصة األنظمة حول »التجميد من دون تأخير« في إطار 
قرار مجلس األمن ١٢٦٧. أّما عمليات اإلدراج األولى عماًل بقرار مجلس األمن ١٣٧٣، فقد مّتت في شهر 
كانون األول/ديسمبر ٢٠١٥، وبلغ عدد األسماء املدرجة على الالئحة الوطنية لإلرهاب ومتويله ٥٥ اسًما حّتى 
نهاية شهر آذار/مارس ٢٠١9. إّن التعاون الداخلي املوجود في قضايا مكافحة متويل اإلرهاب باإلضافة 
إلى قدرات االجهزة وجهات الرقابة واجلهات امللزمة باإلبالغ مبا في ذلك الوعي إزاء كيفية استغالل املنتجات 

أو اخلدمات ألغراض متويل اإلرهاب، ُتعتبر كلها من تدابير تخفيف املخاطر املوجودة والفّعالة. 

ال شّك في أّن التعاون الدولي هو عنصر هام في حتقيقات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، نظًرا لترابط 
التكنولوجية اجلديدة التي  للوسائل  االقتصاديات العاملية واألنظمة املالية باإلضافة إلى االستخدام األوسع 
تسمح بنقل األموال الفوري حول العالم. وتؤّثر فعالية التعاون احمللّي على التعاون الدولي إلى حّد كبير وُتعتبر 
جودة املعلومات املتبادلة بني وحدات اإلخبار املالي وسرعة تبادلها لها أثًرا مباشًرا على هذا التعاون. إّن هيئة 
التحقيق اخلاصة هي عضو في مجموعة إغمونت لوحدات اإلخبار املالي منذ العام ٢٠٠٣، وقد شغل أمينها العام 
منصب نائب رئيس جلنة أغمونت وممثل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدورتني. وتشارك هيئة التحقيق 
اخلاصة بشكٍل ناشط في أعمال املجموعة كمشروع مكافحة متويل داعش وغيرها من األنشطة. كما خاضت 
هيئة التحقيق اخلاصة مبفردها أو بالشراكة مع جهات أخرى جهوًدا على شكل تقدمي مساعدة تقنّية والتزامات 

أخرى أّدت إلى حصول عدة وحدات إخبار مالي من املنطقة على عضوية في مجموعة أغمونت.

)مينافاتف(  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  ملجموعة  مؤسس  عضو  هو  لبنان  إّن 
ومشارك فاعل في أعمالها. وقد شغل لبنان منصب الرئاسة في املجموعة مّرَتني منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤. 
التحقيق اخلاصة كمقّيمني في ١١  لدى هيئة  املوّظفني  قد شارك عدد من  العام ٢٠١8، كان  نهاية  ومع 
عملية تقييم متبادل لدول في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، مع احتمال مشاركتهم في عدد من 
عمليات التقييم املزَمع عقدها مستقباًل. كما عملت هيئة التحقيق اخلاصة مع مجموعة املينافاتف على عدد 
من املبادرات الرامية إلى حتسني قدرات الدول في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، مبا في 
ذلك تأمني التدريب وتشارك اخلبرات في عملية التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 
الفساد ووحدات اإلخبار املالي في منطقة  تلك املبادرات، مّت في بيروت جمع هيئات مكافحة  وفي إطار 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتت راية املنتدى العربي األول لهيئات مكافحة الفساد ووحدات اإلخبار 



15
years

١٤٩

م من قبل وزارة االقتصاد  يخضع القطاع املالي لتنظيم مصرف لبنان، باستثناء شركات التأمني التي ُتنظَّ
والتجارة، ومؤسسات الوساطة املالية املُنّظمة من قبل هيئة األسواق املالية التي بدورها حتصر الترخيص 
لهيئات االستثمار اجلماعي باملصارف وبعض مؤسسات القطاع املالي امللزمة باإلبالغ. وقد اعتمدت هذه 
اجلهات الثالث متطلّبات صارمة للترخيص وطّبقت تدابير رقابية متينة. إّن هيئة التحقيق اخلاصة، باإلضافة 
تبييض  مكافحة  في مجال  األساسية  الرقابية  أيًضا اجلهة  اللبنانية، هي  املالي  اإلخبار  كونها وحدة  إلى 
األموال ومتويل اإلرهاب لكافة اجلهات امللزمة باإلبالغ في القطاع املالي باإلضافة إلى عدد من األعمال 
واملهن غير املالية احملددة. ويخضع احملامون واحملاسبون املجازون للتنظيم والرقابة من قبل النقابة اخلاصة 

بكّل منها، في حني أن الكتاب العدل يخضعون لوزارة العدل.

إّن املصارف واجلهات األخرى امللزمة باإلبالغ هي في مقدمة املعركة ضّد تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 
وتقع الضوابط واألنظمة الداخلية التي تعتمدها ملراقبة العمليات بغية حتديد تلك املشبوهة واإلبالغ عنها 
في صلب نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. ويشّكل التطبيق الفّعال من قبلها لتدابير العناية 
الواجبة جتاه العمالء ومتطلبات حفظ السجالت وحتديد املستفيد الفعلي باإلضافة إلى املقاربة املبنية على 
املخاطر واملتطلبات التنظيمية األخرى حاجًزا ملنع املجرمني من استغالل هذه املؤسسات وإدخال العائدات 
غير املشروعة إلى النظام املالي واستغالله من أجل متويل اإلرهاب. وعماًل مبعايير الفاتف، إّن كافة فئات 
اجلهات امللزمة باإلبالغ هي مشمولة في القانون رقم ٤٤ ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، مبا في 
في  باإلبالغ  امللزمة  اجلهات  مئات  هناك  لذلك،  نتيجًة  املجازين.  واحملاسبني  واحملامني  العدل  الكّتاب  ذلك 
لبنان. وتشّكل املصارف، نظًرا حلجمها واملجموعة الواسعة من املنتجات واخلدمات التي تقّدمها باملقارنة مع 
مؤسسات القطاع املالي األخرى امللزمة باإلبالغ، املكّون األساسي للقطاع املالي والعامود الفقري لالقتصاد، 
وهي تتمّتع بضوابط متينة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب مبا في ذلك الضوابط املرتبطة بتطبيق 

العقوبات.  

مؤسسات 
القطاع المالي 
وقطاع األعمال 
والمهن غير 
المالية المحددة 
الملزمة باإلبالغ

املالي بهدف تعزيز مكافحة الفساد واحلّث على التعاون بني تلك الهيئات. ويستمّر لبنان، من خالل هيئة 
العمل  فرق  وفي  والفاتف  واإلغمونت  املينافاتف  مجموعات  اجتماعات  في  باملشاركة  اخلاصة،  التحقيق 
واملشاريع املرتبطة بها. كما يشّكل لبنان شريًكا فاعاًل في مكافحة أنشطة داعش وهو يشارك في أعمال 

مجموعة عمل مكافحة متويل تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي ضد داعش. 

مجال  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  نظام  فعالية  مدى  قياس  في  الفضلى  الطريقة  تكمن 
خارجية  أصلية  بجرائم  املرتبطة  املشروعة  غير  العائدات  على مصادرة  القدرة  من خالل  الدولي  التعاون 
لدول أخرى، وقد مّت تقدير عمل هيئة  لبنان في عدٍد من القضايا في إعادة األموال  وإعادتها. وقد جنح 
الدولي  البنك  قبل  والتجميد واسترداد االموال في قضية فساد من  التحقيق  التحقيق اخلاصة في مجال 
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية في اطار مبادرة استعادة االصول املنهوبة )جائزة ستار 
للتمّيز(. ويتّم ايًضا قياس مدى فعالية التعاون الدولي من خالل املعلومات املتبادلة بني وحدات اإلخبار املالي 
ومن خالل اشكال أخرى من التعاون، ومن خالل قناة املساعدة القانونية املتبادلة الرسمية، وجميعها تتميز 

بنَسب استجابة عالية حتتوي على معلومات قّيمة.  
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الرقابية  أيًضا اجلهة  اللبنانية، هي  املالي  اإلخبار  كونها وحدة  إلى  باإلضافة  التحقيق اخلاصة،  هيئة  إّن 
األساسية في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. وتقوم وحدة التحقق من اإلجراءات لدى هيئة 
التحقيق اخلاصة بالرقابة على املصارف ومؤسسات القطاع املالي األخرى امللزمة باإلبالغ وعلى عدد من 
األعمال واملهن غير املالية احملددة للتثّبت من امتثالها باألنظمة املعمول بها ملكافحة تبييض األموال ومتويل 
باإلبالغ  امللزمة  املؤسسات  لدى  امليداني  التدقيق  قبلها مبهّمات  القيام من  يتّم  اإلطار،  اإلرهاب. في هذا 
لتقييم فعالية برامج االمتثال لديها ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتدابير العناية الواجبة املطبقة 
جتاه العمالء والضوابط املعتمدة من قبلها ملراقبة العمليات بغية حتديد تلك املشبوهة لإلبالغ عنها. إن وجود 
صالحية الرقابة هذه لدى وحدة االخبار املالي، فضاًل عن الدور احملوري لوحدة التحقق من اإلجراءات لديها 

في مشروع التقييم الوطني للمخاطر يساهمان إلى حد كبير بزيادة فعالية األعمال الرقابية املنجزة.

تعتمد مهّمات التدقيق امليداني املقاربة القائمة على املخاطر، كما ان هناك أعمال الرقابة املكتبية السنوية 
مخاطر  وتصنيف  مة  املقدَّ واخلدمات  واملنتجات  واحلجم  االمتثال  كوضعية  معايير  باالعتبار  تأخذ  التي 
اخلاصة،  التحقيق  هيئة  إلى  الواردة  والتقارير  اخلارجي  املدقق  وتقارير  اجلغرافي  واحلضور  العمالء 
وهي تستخدم في حتديد وتيرة/برنامج التدقيق امليداني. إّن التدقيق القائم على املخاطر الذي يتم لدى 
املصارف واملؤسسات املالية ومؤسسات الصرافة وشركات حتويل األموال وشركات التأمني ومؤسسات 
الوساطة املالية وكونتوارات التسليف ولدى عدد من األعمال واملهن غير املالية احملددة هو متني، ويوازيه 
املدّققون  قيام  عن   فضاًل  جهة،  بكّل  اخلاصة  االحترازية  الرقابية  اجلهات  به  تقوم  الذي  العمل  أيًضا 
ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  مجال  في  بهم  اخلاصة  املستقلّة  السنوية  التدقيق  بعمليات  اخلارجيون 
اإلرهاب لدى املصارف واملؤسسات املالية  ومؤسسات الصرافة من نوع »أ« وشركات حتويل األموال. 
للرقابة في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب من  ويخضع احملامون واحملاسبون املجازون 

قبل نقابة كّل من املهنَتني، فيما متارس وزارة العدل الرقابة على الكتاب العدل.

بنتيجة اعمال التدقيق، حتدد تدابير تصحيحية ينبغي أن تطّبقها املصارف واجلهات األخرى امللزمة باإلبالغ 
لتعزيز برامج االمتثال والضوابط الداخلية اخلاصة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لديها، ويتّم 
على ضوء ذلك إعداد من قبلها خطط العمل التصحيحية املالئمة. ويتّم حتديث املقاربة املبنية على املخاطر 
للرقابة من قبل وحدة التحقق من االجراءات على القطاعات احملددة في القانون رقم ٤٤ ملكافحة تبييض 
األموال ومتويل اإلرهاب عند احلاجة وذلك لتأمني التغطية املناسبة والتركيز في عمليات التدقيق حيث يجب. 
كما يتّم اقتراح حتديث موجبات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب او ادخال موجبات جديدة للجهات 
امللزمة باإلبالغ عند احلاجة إّما بفعل تطّور املخاطر أو عماًل باستنتاجات عمليات التدقيق باالمتثال في مجال 
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أو عند تطور املمارسات الفضلى أو حصول تعديالت في املعايير 
الدولية. ومتلك هيئة التحقيق اخلاصة في حاالت عدم االمتثال أو اإلمتثال اجلزئي الجراءات مكافحة تبييض 
األموال ومتويل اإلرهاب صالحية إصدار إنذار والتوصية بعقوبات إدارية أو غرامات مالية تبّت من قبل 
الهيئة املصرفية العليا. كما متلك هيئة التحقيق اخلاصة في حاالت عدم االمتثال أو اإلمتثال اجلزئي صالحية 
مراسلة السلطات الرقابية أو اإلشرافية لبعض اجلهات امللزمة باإلبالغ االخرى التي تخضع لعقوبات مبوجب 
قوانني وأنظمة أخرى. باالضافة ملا سبق، إّن أي جهة ملزمة باإلبالغ، أكانت ضمن القطاع املالي أو غيرها 
تخالف موجبات مرتبطة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب مبا في ذلك عدم اإلبالغ عند االشتباه 
بتبييض األموال أو متويل اإلرهاب أو عدم تزويد هيئة التحقيق اخلاصة باملعلومات املطلوبة أو تقوم بتنبيه 
العمالء (tipping off( هي عرضة لعقوبة السجن والغرامة املالية كما جاء في القانون رقم ٤٤ ملكافحة تبييض 

األموال ومتويل اإلرهاب.

الرقابة في 
مجال مكافحة 
تبييض األموال 
وتمويل 
اإلرهاب



٩. نحو المستقبل
لقد اصبح لبنان في مراحل متقدمة في مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، ولديه في هذا املجال منظومة تتماشى مع 
أو  ثغرة  أي  استغالل  اإلرهاب سيحاولون  ومتويل  األموال  تبييض  مرتكبي جرميتي  فان  ذلك،  من  وبالرغم  الدولية.  املعايير 

نقطة ضعف، وبالتالي احلاق ضرر بأمن البلد وسمعته، وبإقتصاده وباملجتمع ككل.

النتائج، فضاًل عن حتديث  هذه  نشر  ومن خالل  للمخاطر.  الوطني  التقييم  نتائج  من  املعنية  احمللية  السلطات  استفادت  لقد 
املوقع اإللكتروني لهيئة التحقيق اخلاصة دورًيا بأمثلة عن حاالت تبييض أموال ومتويل إرهاب )typologies(، نتطلع الى رفع 
مستوى الوعي لدى العموم، وإفادة جهات القطاع اخلاص منها لتحقيق فهم اعمق ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 
اإلرهاب،  األموال ومتويل  تبييض  ملكافحة  لديهم  املّتبعة  الضبط  إجراءات  تقييم  لهم  ما سيتيح  وهذا  تواجهها.  التي  الكامنة 

وإتخاذ إجراءات مناسبة للحّد من املخاطر.

التكنولوجيا مجال  في  متسارع  عاملي  تطّور  ايًضا  وهناك  مستمر،  تطّور  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مخاطر   إن 
نحن  املنطلق  هذا  من  فقط.  وقت  مسألة  هي  املالية  للتكنولوجيا  اإلستخدام  الواسع  اإلنتشار  حتمية  إن   .)Fintech( املالية 
ال  مهلة  أو ضمن  اللزوم  عند  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  تبييض  ملخاطر  الوطني  التقييم  بتحديث  باستمرار  القيام  ملتزمون 
تتخطى الثالث أو أربع سنوات، وهذا ما سيساعدنا على اتخاذ، في الوقت املناسب، إجراءات للحّد من املخاطر وعلى زيادة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.  فعالية منظومة مكافحة 
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جميع احلقوق محفوظة. يحظر نسخ أو ترجمة هذا التقرير كلًيا أو جزئًيا.
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