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حضرات أعضاء »الهيئة« وأمني السّر واملوظفني،

إن تفانيكم في العمل وإجنازاتكم خالل سنة 2010 لم تكن مختلفة عّما عهدناه منكم في 

األعوام السابقة. فقد متيز عملكم باحلماس واملثابرة وأسفر عن جملة نتائج منها اقتراح 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والنصوص  قانون مكافحة  تعديالت هامة على كل من 

التنظيمية املتعلقة به، السيما التعميم األساسي رقم 83 الصادر عن مصرف لبنان. إن 

الغرض من هذه التعديالت هو معاجلة التوصيات الواردة في تقرير التقييم املشترك اخلاص 

بلبنان الصادر عن مجموعة »مينافاتف«، فضاًل عن حماية قطاعنا املالي.

إن التزامنا املطلق بنجاح هيئة التحقيق اخلاصة مستمر، وخير دليل على ذلك اختيار 

السيد عبد احلفيظ منصور في منتصف سنة 2010 ليشغل منصب أمني سّر »الهيئة« 

عضوية  وكذلك  عديدة  إدارية  مناصب  شغل  وقد  واسعة  عملية  بخبرة  يتمتع  وهو 

مجالس إدارة في مصارف وشركات وترأس عددًا من جلان التدقيق املنبثقة عن تلك املجالس. كما يجري تشييد مبنى 

جديد ضمن حرم املصرف املركزي، يلبي حاجات العمل ومتطلبات األمان والسرية »للهيئة« ومن املتوقع أن تنتقل مكاتب 

»الهيئة« إليه في مطلع العام املقبل. 

خالل هذه السنة، اتسمت التزاماتكم اإلقليمية والدولية بالديناميكية املعهودة. وفي هذا السياق، قدمت هيئة التحقيق 

اجتماعات  وفي  تقييم مشترك  مهمات  في  موظفوها  وشارك  عديدة،  مالي  إخبار  لوحدات  الفنية  املساعدة  اخلاصة 

فريق املراجعة اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا التابع لـ »الفاتف«. من جهة أخرى، شارك أمني سّر »الهيئة« 

ومدير وحدة التحقق من اإلجراءات في اإلجتماع العام الثامن عشر ملجموعة »إغمونت« في كولومبيا وفي اجتماعات 

فريق العمل املعني بتوسيعها، حيث شددا على التزام »الهيئة« برعاية انضمام وحدات إخبار مالي إقليمية إلى هذه 

املجموعة. كما شاركت »الهيئة« في اإلجتماع العام احلادي عشر ملجموعة »مينافاتف« في تونس واإلجتماع العام 

الثاني عشر للمجموعة في قطر ومت عرض التطورات األخيرة التي طرأت على قوانيننا وأنظمتنا، فضاًل عن املساعدة 

الفنية املقدمة لوحدات إخبار مالي في املنطقة. وفي سياق اجلهود اإلقليمية، استضافت »الهيئة« ورشة العمل الرابعة 

ملجموعة »مينافاتف« حول تدريب املقّيمني، ونّظمت الندوة اإلقليمية للجرائم املالية بالتعاون مع السفارة الفرنسية في 

بيروت. وقد شارك في هذين احلدثني، إلى جانب موظفي »الهيئة«، قضاة وضباط شرطة من لبنان واملنطقة، مما يبنّي 

مدى التزام »الهيئة« املتواصل بنشر التوعية وتعزيزها في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 

وقد واصلت »الهيئة« عملها املتعلق بالرقابة امليدانية الروتينية. وفي هذا السياق، قامت وحدة التحقق من اإلجراءات 

بالتدقيق لدى 23 مصرًفا و18 مؤسسة مالية و34 شركة تأمني و73 مؤسسة صرافة وعدد آخر من اجلهات امللزمة 

باإلبالغ. كما قامت »الهيئة« بإصدار اإلعالم رقم 11 الذي يسّهل أعمال التدقيق التي جتريها وحدة املدققني واحملققني. 

فضاًل عن ذلك، تلقت »الهيئة« خالل هذا العام 245 حالة، 160 منها من مصادر محلية و85 من مصادر أجنبية. وقد 

اتخذت القرارات املناسبة بشأنها مبا فيها تزويد وحدات اإلخبار املالي أو السلطات املعنية باملعلومات، ورفعت السرية 

املصرفية في 23 حالة مّتت إحالتها إلى النيابة العامة التمييزية.

في اخلتام، كونوا على ثقة بأني سأبقى داعمًا جلهودكم الرامية إلى حماية لبنان وقطاعه املالي واجلهات امللزمة باإلبالغ 

من العائدات غير املشروعة، كما سأبقى مساندًا لعملكم املتميز والساعي إلى اإلرتقاء بنظامنا ملكافحة تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب إلى أعلى املعايير الدولية.  

مع أصدق متنياتي بالنجاح الدائم. 
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زمالئي األعزاء،

واإلقليمية  احمللية  اخلاصة  التحقيق  هيئة  إجنازات  بأن  اإلعتراف  من  لي  بّد  ال 

والدولية كانت وما تزال موضع إعجابي. واليوم، بعد أن أمضيت أقل من سنة في 

موقعي كأمني سر »للهيئة«، أشعر بفخر لدى اطالعي عن كثب على املعايير املهنية 

العالية التي تلتزمها وتطبقها »الهيئة« في ممارسة مهامها. وما ملسته كان هام جدًا: 

تفاني في العمل، وجهود حثيثة للتأكد من تقّيد القطاع املالي بالقوانني واألنظمة 

املتعلقة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وعمل دؤوب ملكافحة هذه اجلرائم 

وصون القطاع املالي اللبناني وسمعته. 

ندرك جميعًا أنه بالرغم من تاريخ »الهيئة« الباهر واحلافل باإلجنازات، تبقى هناك 

حتديات مستجدة علينا التعاطي معها. فالعزم والتركيز وروح العمل كفريق هي من 

األمور الضرورية ملواجهة هذه التحديات. وفي هذا السياق، تأتي جهودكم الرامية إلى إدخال التعديالت الالزمة 

على قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واألنظمة ذات الصلة. وهذه التعديالت ضرورية لإلستجابة ملا 

ورد في تقرير التقييم املشترك اخلاص بلبنان الذي صدر عن مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا »مينافاتف«، وبهدف أن يصبح نظامنا ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ملتزمًا إلى أقصى احلدود 

باملعايير الدولية.

من جهة أخرى، إن التزامات »الهيئة« اإلقليمية والدولية وخاصًة برامج املساعدة الفنية املصممة خصيصًا وفق 

احتياجات عدد من وحدات اإلخبار املالي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، تعّبر خير تعبير عن التزام 

»الهيئة« الفعلي ورغبتها األكيدة في مكافحة اجلرائم املالية العابرة للحدود. خالل السنة، نظمت »الهيئة« مهمات 

مساعدة فنية بالتعاون مع هيئات دولية عديدة، وبفعل جهودكم، تكللت تلك املهمات بالنجاح. ومن النشاطات الهامة 

»املينافاتف«،  به من خالل مجموعة  ونقوم  قمنا  ما  والدولي،  اإلقليمي  بالتعاون  التزامنا  على  تدّل  التي  األخرى 

ومجموعة »إغمونت«، وفريق تقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على الصعيد الدولي لـ »الفاتف«، وفريق 

تنمية  برنامج  استحوذ  ذلك،  إلى  إضافة  لـ »الفاتف«.  التابع  وإفريقيا  األوسط  الشرق  ملنطقة  اإلقليمي  املراجعة 

خبرات موظفي »الهيئة« على اهتمام مماثل، واجلدير بالذكر أن معظم موظفي »الهيئة« شاركوا في دورات تدريبية 

في اخلارج أو في لبنان، متاشيًا مع سياسة »الهيئة« الرامية لإلرتقاء بخبراتهم إلى أعلى املستويات.

خالل هذا العام، استمّرت األعمال املتصلة بنشاط وحدات »الهيئة« بالديناميكية املعهودة حيث خضعت جهات ملزمة 

باإلبالغ للمراجعة بهدف التحقق من التزامها باإلجراءات املطلوبة، ومت التحقيق في العديد من احلاالت كما مت تطوير 

برامج معلوماتية جديدة. وبالرغم من كثرة املشاريع التي يشارك فيها موظفو »الهيئة«، فقد اضطلعوا مبسؤولياتهم 

باندفاع ومهنية. وال بد من اإلستمرار في متابعة تطوير عملنا ليشمل مزيدًا من عمليات التحقق من تطبيق اإلجراءات 

املرتكزة على املخاطر، ولتفعيل حتليل احلاالت عبر برامج معلوماتية متخصصة مثل برمجيات i2 والتأكد من أن 

برنامجي البحث عن احملفوظات وقاعدة البيانات يخضعان لتطوير مستمر تلبية للحاجات املتنامية.

وفي اخلتام، أود أن أعرب عن تقديري العميق لسلفي الدكتور محمد البعاصيري ولكم، ملا قمتم به من أجل لبنان، وعلى 

األخص جلهودكم احلثيثة لإلرتقاء بهيئة التحقيق اخلاصة إلى أعلى املستويات، وميكننا القول بكل فخر إننا عندما 

ننظر إلى اإلجنازات التي حتققت حتى اآلن، ال يسعنا إال أن نعد بالعمل دون هوادة لنبقى على نفس املسار.

وفقكم اهلل

عبد احلفيظ منصور

أمني سر هيئة التحقيق اخلاصة

أمين هيئةكلمة
الخاصة  التحقيق 
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تدخل هيئة التحقيق اخلاصة سنتها التاسعة وتعتبر من املؤسسات اإلقليمية الرائدة في مجال مكافحة تبييض 

األموال ومتويل اإلرهاب، وتعزى إجنازاتها إلى التزام وتفاني جهازها اإلداري وموظفيها. ومع تعيني أمني سّر 

جديد لـ »الهيئة« في منتصف سنة 2010، استمر اإلضطالع باملسؤوليات اليومية باإلندفاع املعهود وتعّززت جهود 

التواصل مع جهات أخرى معنية بنظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، السيما القضاء واملديرية العامة 

لقوى األمن الداخلي ومديرية اجلمارك العامة، فضاًل عن أجهزة أخرى أعضاء في جلنة التنسيق الوطنية ملكافحة 

تبييض األموال واللجنة الوطنية لقمع متويل اإلرهاب. وال شك في أن هذه املقاربة املتشعبة الهادفة إلى حتسني 

سبل ووسائل مكافحة جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تلقي بثقلها على عاتق »الهيئة«، إذ تتطلب حتديث 

القوانني واألنظمة النافذة، وتعزيز التعاون بني األجهزة املعنية، وتزويد القطاع املالي بالتدريب املناسب لتعزيز 

الوعي والرقابة الداخلية لديه، باإلضافة إلى حتسني نوعية اإلبالغ عن العمليات املشبوهة.

إن القيام بجميع هذه املهام لم يؤثر على التزامات »الهيئة« اإلقليمية والدولية، حيث ُبذلت جهود إضافية للقيام بهذه 

اإللتزامات وتطويرها. فعلى الصعيد اإلقليمي، قدمت »الهيئة« عبر موظفيها املساعدة الفنية لعدد من وحدات اإلخبار 

املالي، وشاركت في مهمات تقييم مشترك وحضرت اإلجتماعات العامة ملجموعة »مينافاتف«، ونّظمت في بيروت 

ورشة العمل الرابعة لتدريب املقّيمني، وأقامت ندوة إقليمية حول اجلرائم املالية بالتعاون مع السفارة الفرنسية، وقد 

جذب احلدثني األخيرين مشاركني إقليميني من جهات معنية بإنفاذ القوانني وهيئات قضائية ووحدات إخبار مالي. 

ولم تتوان »الهيئة« عن اإليفاء بالتزاماتها الدولية، فشاركت في اجتماعات فريق اخلبراء التابع ملجموعة العمل املالي 

»فاتف«، كما حضر ممثلو »الهيئة« اإلجتماع العام الثامن عشر ملجموعة »إغمونت« املنعقد في كولومبيا، وقاموا في 

مولدوفا بعمل هام في اجتماعات فريقي العمل املعنيني باملعلوماتية وتوسيع هذه املجموعة.

من جهة أخرى، استمر تدريب موظفي »الهيئة« بالوتيرة املعهودة، اقتناعًا منها بأن الرأسمال البشري هو من 

أهم مقوماتها. وفي خالل السنة، مّتت زيارة مؤسسات دولية وحضر موظفو »الهيئة« دورات تدريبية في الداخل 

واخلارج. وتولي »الهيئة« أهمية كبرى لبيئة العمل، لذا من املتوقع أن تنقل مكاتب »الهيئة« في حوالي منتصف 

2011 إلى مبنى جديد ضمن حرم املصرف املركزي صّمم خصيصًا وفق احتياجاتها. 

أنشئت هيئة التحقيق اخلاصة، وهي وحدة اإلخبار املالي اللبنانية، 

كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان وأسندت إليها 

مهام متعددة. وتعتبر »الهيئة« احملور األساس في نظام مكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في لبنان وركيزة للتعاون الدولي 

املالي  القطاع  حماية  في  احليوي  دورها  ولها  املجال،  هذا  في 

من مخاطر األموال غير املشروعة. وتشمل مهامها: تلقي وحتليل 

املالية،  التحقيقات  إجراء  مشبوهة،  بعمليات  املتعلقة  اإلبالغات 

رفع السرية املصرفية، وجتميد احلسابات وإحالتها الى السلطات 

بتبادل  »الهيئة«  تقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة  املختّصة.  القضائية 

السلطات  مع  والتنسيق  النظيرة  األجنبية  مع اجلهات  املعلومات 

احمللية/األجنبية املعنية بإنفاذ القانون حول طلبات املساعدة، كما 

تبييض  مبكافحة  متصلة  جديدة  موجبات  إدخال  باقتراح  تقوم 

والتأكد من أن املصارف وغيرها من  األموال ومتويل اإلرهاب، 

املؤسسات امللزمة باإلبالغ تتقيد باملوجبات املطلوبة. 

لمقدمة ا
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1| تتألف هيئة التحقيق اخلاصة من:

األستاذ رياض سالمة، حاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه 

من بني نوابه.             رئيسًا

األستاذ أسامة مكداشي، رئيس جلنة الرقابة على املصارف

 أو من ينتدبه من بني أعضاء اللجنة.         عضوًا

القاضي سامي منصور، قاض معني في الهيئة املصرفية العليا

أو القاضي أحـمد املعلم، عضو رديف.         عضوًا

األستاذ جوزيف أنطكلي، عضو معني من قبل مجلس الوزراء  

أو األستاذ بطرس كنعان، عضو رديف.         عضوًا

 2| وفًقا للمادة السادسة من القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20، تنشأ لدى مصرف 

لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي، تتمتع بالشخصية املعنوية:

»الهيئة« غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة مصرف لبنان. 	•

مهمة »الهيئة« التحقيق في عمليات تبييض األموال والسهر على التقيد باألصول  	•
وباإلجراءات املنصوص عليها في هذا القانون.

إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال  	•
وتقرير مدى جدية األدلة والقرائن على ارتكاب هذه اجلرائم أو إحداها.

يحصر »بالهيئة« حق تقرير رفع السرية املصرفية لصالح املراجع القضائية املختصة   •
ولصالح الهيئة املصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن احلسابات املفتوحة 

تبييض  لغاية  استخدمت  أنها  يشتبه  والتي  املالية  املؤسسات  أو  املصارف  لدى 

األموال.

جتتمع »الهيئة« بدعوة من رئيسها مرتني في الشهر على األقل وكلما دعت احلاجة  	•
وال تكون إجتماعاتها قانونية إال بحضور ثالثة أعضاء على األقل.

تتخذ »الهيئة« قراراتها بأكثرية احلضور وإذا تعادلت األصوات يكون صوت الرئيس  	•
مرجحًا.

تعنّي هيئة التحقيق اخلاصة أميًنا للسر على أن يتفرغ لألعمال التي تكلفه بها. 	•

تضع »الهيئة« نظامًا لسير عملها. 	•

األعضاء 
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السر  أمانة 
1| تتألف أمانة سر هيئة التحقيق اخلاصة من:

أمني السر

وحدة املدققني واحملققني

وحدة التحقق من اإلجراءات

الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية

وحدة املعلوماتية واألمان

 2| أناط قرار »الهيئة« تاريخ 4 متوز 2001، املعّدل بقرار »الهيئة« تاريخ 4 ايلول 2003،  

    بأمني السر املهام التالية:

اإلشراف املباشر على وحدات »الهيئة«. 	•

استالم، إما مباشرًة أو عن طريق رئيس »الهيئة«، جميع اإلبالغات حول العمليات  	•
التي تثير الشك حول إمكانية حصول عمليات تبييض أموال.

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

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

متابعة القوانني واألنظمة احمللية واألجنبية ورفع التوصية لـ »الهيئة« باقتراح تعديل  	•
تلك املعمول بها في لبنان لتفعيل مكافحة جرائم تبييض األموال.

رفع التوصيات إلى »الهيئة« في ما يتعلق بـ: 	•
تعديل إجراءات مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال.  -

سبل إدخال وسائل التدقيق الداخلي في عمل القطاعات كافة والسيما الزراعية   -

والصناعية والتجارية واخلدماتية منها بغية احلؤول دون تبييض األموال من 

خاللها.

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

متابعة الشؤون اإلدارية ملوظفي »الهيئة« واإلشراف على نفقات »الهيئة« والتدقيق  	•
فيها بواسطة من ينتدبه لهذه الغاية.
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إن تطوير تقنيات التحقيق واألدوات التحليلية يحظى باهتمام مستمر من قبل وحدة املدققني 

واحملققني. ولهذا الغرض، مت شراء نظام »i2« الذي ُيعنى بوضع رسم بياني يسّهل ربط 

العمليات وأصحابها ويساعد على حتليلها كما مت إيفاد موظفني من »الوحدة« إلى بريطانيا 

للمشاركة في دورة تدريبية خاصة للتعرف على خصائص هذا النظام وطريقة استعماله، 

حيث قاما الحقًا بإطالع زمالئهم على ما تدّربا عليه، مشّدَدين على اخلصائص الهامة لهذا 

والتحقيق، مت  التدقيق  املدققني في حقلي  املعلوماتي. وفي سياق صقل مهارات  البرنامج 

إشراك العديد منهم خالل العام في دورات تدريبية.

احمللية  األجهزة  وكافة  املالي  اإلخبار  وحدات  بني  التعاون  تأثير  يتضح  سنة،  بعد  وسنة 

والدولية ذات الصلة. وقد جتلى هذا التعاون في حاالت عديدة، منها على سبيل املثال قضية 

تشمل مهامها:

التدقيق بناًء على تكليف من »الهيئة« في احلسابات  	•
يشتبه  حسابات  أية  وفي  إبالغات  بشأنها  الوارد 

بأنها تخفي عمليات تبييض أموال.

جرائم  تشكل  قد  التي  العمليات  حول  األدلة  جمع  	•
تبييض أموال.

رفع تقارير إلى »الهيئة«، بواسطة أمني السر، حول  	•
نتائج التدقيق في احلسابات وحول نتائج التحقيقات 

املتعلقة بعمليات يشتبه بأنها تشكل عمليات تبييض 

أموال.

إطالع »الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية« على  	•
والعمليات  احلسابات  بشأن  تعدها  التي  التقارير 

املشبوهة بغية إدخال املعلومات الواردة فيها في بنك 

املعلومات لديها.

التقارير  إطالع »وحدة التحقق من اإلجراءات« على  	•
املشبوهة،  والعمليات  احلسابات  بشأن  تعدها  التي 

لدى  مبهامها  القيام  عند  باإلعتبار  أخذها  بغية 

املصارف واملؤسسات املالية املعنية.

والمحقيقن  المدققين 
وحدة

معلومات من مصادر مختلفة حول شركة مشبوهة

مصارف

 محلية

مصارف

 أجنبية

سلطات 

إنفاذ قانون

وحدة إخبار

 مالي إقليمية

وحدات إخبار

مالي أوروبية

وحدات إخبار

مالي من أميركا اجلنوبية

إبالغ عن عملية مشبوهة وردت من أحد املصارف العاملة في لبنان وتتعلق بشركة مسجلة 

في أحد البلدان األجنبية ومركز عملها في بلد آخر ولها حسابات لدى املصرف املعني في 

لبنان. وفي معرض قيام »الوحدة« مبهمتها في التدقيق والتحقيق، تلقت معلومات قّيمة من 

وحدات إخبار مالي من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومن أوروبا وأميركا الالتينية، 

فضاًل عن السجالت التي قدمتها جهات معنية بإنفاذ القانون ومؤسسات مالية والتي تبنّي 

منها أنه مت من خالل حساب الشركة إرسال وتلقي أموااًل من وإلى عدد من البلدان دون أي 

مبرر اقتصادي. كل ذلك ساهم في تعزيز ملف التحقيق واتخاذ القرار املناسب.

واصلت وحدة املدققني واحملققني معاجلة اإلبالغات عن العمليات املشبوهة، وطلبات املساعدة 

واحلصول  البيانات  قواعد  في  بالبحث  »الهيئة«  من  تكليف  على  بناًء  فقامت  تردها.  التي 

على املعلومات الالزمة من مختلف األجهزة املعنية والتدقيق في احلسابات املصرفية ذات 

الصلة ووضعت تقارير ضمنتها نتائج التدقيق والتحقيق، اتخذت »الهيئة« بشأنها القرارات 

املناسبة وفقًا ملا ينص عليه القانون رقم 2001/318، السيما جلهة رفع السرية املصرفية 

املعنية  وتزويد اجلهات  املختصة عن بعض احلسابات وجتميدها  القضائية  املراجع  جتاه 

 94 في  »الوحدة«  حققت   ،2010 سنة  ففي  والتدقيق.  التحقيق  بنتائج  احمللية  أو  الدولية 

إبالغ عن عملية مشبوهة و159 طلب مساعدة، اتخذت »الهيئة« بشأنها قرارات بتتبع بعض 

احلسابات املصرفية وبتجميد حسابات أخرى. وفي هذا العام، رفعت السرية املصرفية في 

23 حالة متت إحالتها إلى املدعي العام التمييزي.
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خالل هذه السنة، قامت »الوحدة« مبهام مختلفة شملت أعمال الرقابة الروتينية واملساعدة الفنية 

وغيرها من االلتزامات اإلقليمية والدولية. إضافة إلى ذلك، قامت مبراجعة دقيقة لتقرير التقييم 

املشترك اخلاص بلبنان واقترحت تعديل األنظمة املوجهة إلى املصارف واملؤسسات املالية بشأن 

مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، فوافقت »الهيئة« على هذه التعديالت وأصدر مصرف 

لبنان التعميم الوسيط رقم 241 تاريخ 2010/12/30 الذي يعّدل التعميم األساسي رقم 83. كما 

قدمت »الوحدة« اقتراحات متت مناقشتها من خالل اللجنة املنشأة خصيصًا لرفع توصيات بشأن 

تعديل القانون رقم 318 املتعلق مبكافحة تبييض األموال.

وقد اضطلعت »الوحدة« مبسؤولياتها اليومية وفق اخلطة املرسومة. فالرقابة امليدانية التي ترمي 

إلى التأكد من اإلمتثال وخلق الوعي وتأمني التدريب، شملت هذا العام 23 مصرفًا و18 مؤسسة 

مالية و34 شركة تأمني و73 مؤسسة صرافة وعددًا من اجلهات امللزمة باإلبالغ. ونتيجة لذلك، 

الواجب  التصحيحية  بالتدابير  الئحة  املعنية  املؤسسات  إلى  وأرسلت  التقارير  »الوحدة«  أعّدت 

توزيع أعمال التدقيق امليداني (١٥٤)

مؤسسات وساطة مالية
مؤسسات صرافة٣٫٩٪

٪٤٧٫٥

شركات تأمني
٪٢٢

مؤسسات مالية
٪١١٫٦

مصارف
٪١٥

تشمل مهامها:

»الهيئة«،  من  تكليف  على  بناًء  والتدقيق،  التحقق  	•
بشكل دوري ومستمر من قيام املصارف واملؤسسات 

املالية وسائر املؤسسات املعنية، كل في ما خصه، 

من تنفيذ املوجبات املنصوص عليها في:

 2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  أ( 

)مكافحة تبييض األموال(.

واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  ب( 

تاريخ   7818 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق 

2001/5/18 وتعديالته.

اإلعالمات الصادرة عن »هيئة التحقيق اخلاصة«. ج( 

التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان واملتعلقة  د( 

مبوضوع مكافحة تبييض األموال.

إعداد تقارير وبيانات إحصائية دورية، تظهر مدى  	•
تقيد املصارف واملؤسسات املالية والشركات املعنية 

باملوجبات املفروضة عليها مبوجب القوانني واألنظمة 

ورفعها إلى »الهيئة« بواسطة أمني السر.

على  بناًء  السر،  أمني  بواسطة  اإلتصال  متابعة  	•
املالية  واملؤسسات  باملصارف  »الهيئة«،  من  تكليف 

والشركات املعنية التي يظهر من خالل التدقيق أنها 

ال تتقيد كليًا أو جزئيًا باإلجراءات املطلوبة ملكافحة 

وفقًا  أوضاعها  تسوية  على  حلثها  األموال  تبييض 

لألصول.

املالية«  املعلومات  جلمع  اإلدارية  »الوحدة  تزويد  	•
بخالصات عن التقارير التي تعدها بنتائج مراجعاتها 

بغية إدخالها على بنك املعلومات لديها. 

تقيد  مدى  عن  واحملققني«  املدققني  »وحدة  إطالع  	•
املعنية  والشركات  املالية  واملؤسسات  املصارف 

بإجراءات مكافحة تبييض األموال ألخذها باإلعتبار 

عند قيام الوحدة املذكورة بالتحقق لديها من عمليات 

يشتبه بأنها تخفي تبييض أموال.

كيفية  حول  »الهيئة«  سر  أمني  إلى  اقتراحات  رفع  	•
تفعيل أعمال الرقابة ملكافحة تبييض األموال. 

السر،  أمني  بواسطة  »الهيئة«،  إلى  التوصيات  رفع  	•
واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  إجراءات  لتعديل 

ملكافحة تبييض األموال.

التحقق من إرسال مفوضي املراقبة التقارير موضوع  	•
الفقرة )1( من املادة 13 من نظام مراقبة العمليات 

ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية 

املهل  ضمن  لبنان  مصرف  حاكم  إلى  اإلرهاب 

احملددة واإلتصال، بواسطة أمني السر، باملصارف 

واملؤسسات املالية املعنية للتحقق من قيامها بتنفيذ 

املالحظات الواردة في هذه التقارير.

أمني  بواسطة  املعنيني،  املراقبة  مبفوضي  اإلتصال  	•
املنصوص  باإلجراءات  قيامهم  من  للتحقق  السر، 

تاريخ   7818 رقم  األساسي  القرار  في  عنها 

تقارير  بني  املقارنة  إجراء  بعد   2001/5/18

مفوضي املراقبة والتقارير التي تعّدها الوحدة.

اإلجراءات التحقق من 
وحدة

اتخاذها، ووجهت »الهيئة« كتب تنبيه إلى املؤسسات التي تبنّي أن لديها ثغرات في اإلمتثال. أما 

الرقابة املكتبية التي تتطلب أيضًا وقتًا وجهدًا كبيرًا، فقد شملت، من جملة أمور، حتليل التقارير 

اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  إجراءات  حول  اخلارجيني  املراقبة  ملفوضي  السنوية 

املطبقة في املصارف واملؤسسات املالية ومقارنتها بالنتائج التي توصلت إليها »الوحدة«. وفي 

هذا السياق، عاجلت »الوحدة« تقارير عائدة لـ63 مصرًفا و43 مؤسسة مالية واتخذت اإلجراءات 

الالزمة. وقد أعّدت »الوحدة« أيضًا إحصاءات تتيح تعّقب مدى التقدم احلاصل في امتثال اجلهات 

امللزمة باإلبالغ، فضاًل عن التخطيط ملهمات مستقبلية.

من جهة أخرى، وفرت »الوحدة« املساعدة الفنية لبعض وحدات اإلخبار املالي اإلقليمية، فنقلت 

إليها خبراتها في أعمال الرقابة واإلمتثال. وفي هذا السياق، قام فريق من »الوحدة« بدراسة أنظمة 

مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املطبقة في أحد بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا وزاروا وحدة اإلخبار املالي في هذا البلد ملساعدتها على وضع أسس إلجراء رقابة ميدانية 

فّعالة وتطوير تقنيات أخذ العّينات واعتماد نظام لتقييم اإلمتثال. وقامت »الوحدة« أيضًا بعرض 

خبراتها على هامش اإلجتماع العام ملجموعة »مينافاتف« الذي ُعقد في تونس، وذلك عبر ورشة 

العمل اإلقليمية التي نظمتها »املينافاتف« بالتعاون مع البنك الدولي لتدريب املراقبني املصرفيني في 

مجال تقييم اإلمتثال ألنظمة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

وعلى صعيد املشاركات اإلقليمية والدولية، حاضر مدير »الوحدة« في املؤمتر الدولي التاسع ملكافحة 

 )ACAMS( تبييض األموال الذي نظمته جمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض األموال

في الواليات املتحدة وشارك في اجتماعات مجموعة »إغمونت«. كما كان ملوظفي »الوحدة« قسط 

وافر من املشاركات منها حضور اجتماعات فريق خبراء مجموعة »فاتف« وفريق املراجعة اإلقليمي 

ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا التابع لـ »الفاتف«. إضافة إلى ذلك، شارك بعضهم في مهمة تقييم 

مشترك ألحد بلدان املنطقة وفي عدد من الدورات التدريبية، وزاروا وحدات إخبار مالي معروفة.   



الخاصة 20 التحقيق  هيئة 

تشمل مهامها:

بالنسبة  املصادر  مختلف  من  املعلومات  جتميع  	•
للعمليات التي تثير شك حول إمكانية حصول تبييض 

فيها،  التحقيق  اجلاري  العمليات  السيما  أموال، 

وإحالتها إلى اجلهات املعنية بواسطة أمني السر بعد 

موافقة »الهيئة«.

املعلومات  فيه  وتوثق  حتفظ  للمعلومات  بنك  إنشاء  	•
كافة املتعلقة بنتائج التحقيقات في العمليات املشتبه 

بها وأسماء األشخاص املعنيني بتورطهم أو إمكانية 

تورطهم في عمليات تبييض أموال واألحكام الصادرة 

على  جرائم  هكذا  ارتكبوا  الذين  األشخاص  بحق 

اجلغرافي  للتوزيع  وفقًا  املعلومات  هذه  فرز  يتم  أن 

والقطاعات العائدة لكل منها.

تبييض  بعمليات  املتعلقة  املعلومات  تصنيف  يتم 

األموال وفقًا ملصدرها: 

اخلاضعة  املؤسسات  من  مستقاة  معلومات  أ( 

بتاريخ  الصادر  املصارف  سرية  لقانون 

وال  مالية(  مؤسسات  )مصارف،   1956/9/3

ميكن تزويد اجلهات القضائية أو اخلارجية بها 

إال بعد موافقة »الهيئة«.

معلومات مستقاة من املؤسسات غير اخلاضعة  ب( 

بتاريخ  الصادر  املصارف  سرية  لقانون 

مؤسسات  الصرافة،  )مؤسسات   1956/9/3

إعطاؤها  ميكن  والتي  املالية،...(  الوساطة 

حتددها  إلجراءات  بناًء  تطلبها  التي  للمراجع 

»الهيئة«.

متابعة القوانني واألنظمة احمللية واألجنبية ورفع توصية  	•
تلك  تعديل  باقتراح  السر،  أمني  بواسطة  »للهيئة«، 

املعمول بها في لبنان لتفعيل مكافحة هذه اجلرائم.

التنسيق مع »وحدة املعلوماتية واألمان« إلعداد وتيومي  	•
موقع متخصص لـ»الهيئة« على اإلنترنت عن مكافحة 

جرائم تبييض األموال.

القيام بالدراسات التي تكلف بها. 	•

السر،  أمني  بواسطة  »الهيئة«،  إلى  التوصيات  رفع  	•
الداخلي في عمل  التدقيق  إدخال وسائل  حول سبل 

والصناعية  الزراعية  منها  والسيما  كافة  القطاعات 

دون  احلؤول  بغية  وذلك  اخلدمات  وقطاع  والتجارية 

تبييض األموال من خاللها.

المالية المعلومات  لجمع 
اإلدارية الوحدة 

سلطات رقابية

سلطات قضائية

أنتربولالسفارات

وحدات إخبار مالي

قاعدة البيانات

األمم املتحدة

سلطات إنفاذ
قانون

املؤسسات امللزمة
 باإلبالغ

اجلمارك

السجل التجاري

قاعدة البياناتوزارة املالية

قوى األمن الداخلي

املدعي العام التمييزي

احملاكم

وزارة اخلارجية

كازينو لبنان

جلنة الرقابة
على املصارف

الهيئة املصرفية العليا

تبادل معلومات مع جهات محلية 2010

تبادل معلومات مع جهات خارجية 2010

قامت الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية على إثر تعيني مديرها اجلديد بإعادة هيكلة عملها 

»الوحدة«  طّبقت  وقد  وفعالية.  إنتاجية  أكثر  بطريقة  موظفيها  إلى  املوكلة  املهام  توزيع  وإعادة 

 ESW »إجراءات ضبط إضافية تتعلق باستخدام الشبكة اإللكترونية اآلمنة ملجموعة »إغمونت

وقاعدة بيانات هيئة التحقيق اخلاصة. كما أضافت »الوحدة« إلى نشاطاتها التواصل مع مديرية 

اجلمارك العامة، السيما في مجال اإلبالغات عن نقل النقد عبر احلدود.

وفي سنة 2010، قامت »الوحدة« بإدخال جميع اإلبالغات عن العمليات املشبوهة وطلبات املساعدة 

التي تلقتها »الهيئة« من سلطات محلية وأجنبية في قاعدة البيانات وأصدرت إحصاءات تبنّي كيفية 

قيام »الهيئة«، على مدى تسع سنوات، مبعاجلة تلك احلاالت وجمع املؤشرات حول طبيعة اجلرائم. 

كما قامت مبراجعة مذكرات التفاهم قبل توقيعها من »الهيئة«، فضاًل عن إعداد احلاالت احملصنة 

التي ترسل إلى مجموعة »إغمونت«. وفي خالل السنة، مت توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات اإلخبار 

املالي في كل من قطر والسعودية ومت حتضير 12 حالة محّصنة نشرت على شبكة مجموعة 

»إغمونت«. وتواصل »الوحدة« تعاونها مع وحدة املعلوماتية واألمان لدى »الهيئة« بهدف حتديث 

املوقع اإللكتروني وتطوير قاعدة البيانات.

من جهة أخرى، سعت »الوحدة« إلى إحاطة موظفي »الهيئة« باستمرار بآخر التطورات في مجال 

مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وذلك من خالل تعّقب التوجهات واألخبار ذات الصلة، 

باإلضافة إلى نشاطات الهيئات الدولية املعنية، ومن ثّم وضع هذه املعلومات في متناول املوظفني. 

أما »برنامج التعليم املهني املتواصل« الذي تديره »الوحدة« ألغراض تعليمية فقد تضمن هذا العام 

عددًا من الدورات التي تناولت مواضيع هامة. وفي هذا السياق، ال بد من اإلشارة إلى ورشة العمل 

الرابعة لتدريب املقّيمني التي نظمتها »املينافاتف« في بيروت والتي تكللت بالنجاح بفضل اجلهود 

احلثيثة التي بذلها موظفو »الوحدة«.

وخالل العام، اضطلعت »الوحدة« بقسط وافر من اإللتزامات اخلارجية، إذ حضر رئيسها اإلجتماع 

العام ملجموعة »مينافاتف« املنعقد في قطر، واإلجتماع العام املشترك لـ »الفاتف« و »املينافاتف« في 

أبو ظبي، ومؤمتر القيادة في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب الذي نظمته وحدة 

املالي األسترالية AUSTRAC في ماليزيا، فضاًل عن مشاركة موظفيها في دورات  اإلخبار 

تدريبية محلية وإقليمية عديدة.



21 20 1 0 السنوي  التقرير 

تشمل مهامها:

وكافة  احلواسيب  الرئيسي،  املشغل  وتفعيل  جتهيز   •
األجهزة التقنية.

إنشاء وحتديث وصيانة برامج املعلوماتية املطلوبة لعمل  	•
الوحدات وبنك املعلومات وأجهزة األمان واملراقبة.

والسهر  والبرامج  للمعلومات  األمان  إجراءات  وضع  	•
على فعاليتها.

عرض  مهمته  اإلنترنت  على  موقع  وتطوير  إنشاء  	•
تبييض  جرائم  مكافحة  في  لبنان  سياسة  وتوضيح 

املعلومات  إضافة  على  التقنية  واملساعدة  األموال 

الدورية.

دراسة وتنفيذ برامج لتبادل املعلومات مع إدارات محلية  	•
وخارجية معنية مبكافحة تبييض األموال.

سر  أمانة  مركز  من  واخلروج  الدخول  حركة  مراقبة  	•
»الهيئة« وإليه.

تشغيل وإدارة نظام املراقبة. 	•

اتسمت هذه السنة بإطالق مشاريع جديدة وباستكمال املشاريع التي كانت »الوحدة« قد 

باشرت بها عام 2009. بالنسبة للتجهيزات، مت إضافة بعض الطابعات الكبيرة احلجم 

اخلادم  الكومبيوتر  مثل  محددة  ملهمات  صغيرة  مركزية  وكومبيوترات  الداخلية  للشبكة 

بـ »الهيئة«.  اخلاص   )SEEDS( اإللكتروني  البريد  توزيع  لنظام  العائدة  اآلمنة  للشبكة 

وقامت »الوحدة« أيضًا مبراجعة اخلصائص الفنية، مبا فيها شروط األمان والبنية التحتية 

اخلاصة باألجهزة والشبكة في مبنى »الهيئة« اجلديد لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات 

عمل الوحدات في الهيئة.

وفي ما يتعلق بتطوير برامج الكومبيوتر التي تستخدمها »الهيئة«، فقد وضعت النسخة 

امللزمة  واجلهات  »الهيئة«  بني  للرسائل  آمنًا  تباداًل  يتيح  الذي   SEEDS لنظام  األولى 

باإلبالغ، وقد مت اعتماد هذا النظام كوسيلة التواصل اآلمنة الوحيدة بني اجلهات املعنية. 

وتقوم »الوحدة« بتجميع مطالب ومالحظات املستخدمني حول التحسينات الواجب إدخالها 

على هذا البرنامج ومن ثم تدرجها في الئحة تكون مبثابة نقطة انطالق لتطوير النسخة 

»الهيئة« إلدارة  الذي تعتمده   )SIERS( الثانية. أما إعادة هيكلة نظام قاعدة املعلومات

احلاالت التي حتقق فيها فقد أشرفت على اإلنتهاء. ويجري حاليًا اختبار أجزاء منه ومن 

املتوقع أن توضع اللمسات األخيرة عليه في بداية 2011. إن متابعة تطوير هذا البرنامج 

آلية ترحيل املعلومات من النظام القدمي، وذلك تفاديًا إلعادة  واختباره ستستلزم تطوير 

إدخال املعلومات املوجودة يدويًا. ومن شأن ذلك ضمان نوعية وحتسني ترتيب املعلومات 

املخّزنة. باإلضافة إلى ما تقّدم، استكمل البرنامج املتعلق بفهرسة املراسالت وبات قيد 

اإلستخدام الفعلي.

واألمان المعلوماتية 
وحدة

توزيع الوقت وفق املهام

حتديث 
البرامج

برمجة 
وفق الطلب

أمان
املساندة الفنية

أمور
 أخرى

معدات
 وجتهيزات

وإنتاج  املعلومات  حتليل  يتيح  الذي   »i2« لبرنامج  ترخيص  شراء  مت  أخرى،  جهة  ومن 

تخطيطات تبرز العالقات بني العناصر بشكل سريع وكامل، وقد مت تركيبها ليستخدمها 

موظفو وحدة املدققني واحملققني عند دراسة وحتليل احلاالت وامللّفات احملالة إليهم. عالوة 

تلبيًة  الفنية الالزمة  على ذلك، وفرت وحدة املعلوماتية واألمان ملوظفي »الهيئة« املساندة 

حلاجاتهم. ومتشيًا مع كمية العمل املتزايدة ومتطلبات تطوير البرمجيات في مختلف وحدات 

»الهيئة«، انضم إلى جهاز »الوحدة« في الفصل األخير من سنة 2010 إختصاصي جديد 

في املعلوماتية لدعم األعمال اجلارية على تطوير البرامج احلالية واملستقبلية.

تبادل معلومات مع جهات محلية 2010

تبادل معلومات مع جهات خارجية 2010



الخاصة 22 التحقيق  هيئة 

تولي »الهيئة« مسألة تدريب وتطوير جهازها البشري أولوية قصوى. ومن هذا املنطلق، 

نظمت ملوظفيها اجلدد خالل السنة تدريبًا عمليًا حتت اإلشراف املباشر ملسؤولي الوحدات 

حيث جرت مناقشة األعمال املوكلة مع املدير املعني الستخالص املالحظات واإلرشادات. 

كما وّفرت »الهيئة« لهم فرصة املشاركة في دورات تدريبية في لبنان واخلارج. أما املوظفون 

القدامى، فقد غدا موضوع صقل مهاراتهم وإطالعهم على آخر التطورات والتوجهات في 

مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أمرًا تقليديًا. وبالتالي، شارك العديد منهم 

في مؤمترات محلية وإقليمية ودولية. كما زار بعضهم وحدات إخبار مالي أجنبية مثل وحدة 

 )FinCEN( ووحدة اإلخبار املالي األميركية )AUSTRAC( اإلخبار املالي األسترالية

»... استفدنا للغاية من سفرنا إلى كامبريدج حيث شاركنا ملدة أسبوع في مركز )i2( في دورة 

تدريبية خاصة ببرنامج املعلوماتية )i2 Analyst’s Notebook( فاطلعنا على كيفية استخدام 

األدوات التحليلية والقدرات البيانية والتصويرية التي يقدمها هذا البرنامج املعلوماتي. عالوة على 

ذلك، اكتشفنا كيف يجمع هذا البرنامج ما بني التحليل التسلسلي والتحليل الشبكي، وكيفية 

استخدامه من قبل مختلف الوكاالت األجنبية املعنية بإنفاذ القانون والتي تدخل عليه اخلصائص 

الالزمة لتلبية حاجات التحليل والتحقيق اخلاصة بها. عالوة على ذلك، أتاحت لنا هذه الدورة 

فرصة التعّرف إلى مسؤولني من الشرطة ومحاسبني جنائيني...«

رلى

أنطوان

الموظفين
تدريب

»... شاركنا في ندوة نّظمها مجلس اإلحتياطي الفدرالي األميركي في مقر املعهد املصرفي 

املصري الواقع في مدينة نصر في القاهرة. تناولت الندوة الصيرفة اإللكترونية ومراقبة 

مخاطر التكنولوجيا، مما أتاح لنا اإلطالع على املخاطر املتصلة بوسائل الدفع اجلديدة، 

تكنولوجيات  أن  بالذكر  واجلدير  اإللكتروني.  والنقد  اإلنترنت  عبر  الدفع  بطاقات  منها 

الرقابية  السلطات  تتخذ  لم  ما  األموال  تبييض  لعمليات  عرضة  تكون  اجلديدة  الدفع 

والتنظيمية اإلجراءات الوقائية الالزمة. شملت الندوة أيضًا اإلجراءات الوقائية وشكلت 

فرصًة للتواصل والتقاء مسؤولني أميركيني مخضرمني عرضوا على املشاركني مواضيع 

غنية وحاالت واقعية أعّدت خصيصًا للمناسبة. وقد تسنت لنا فرصة زيارة األهرام ومدينة 

القاهرة النابضة باحلياة...«
وّضاح

جومانا

»... نظمت هيئة التحقيق اخلاصة بالتعاون مع السفارة الفرنسية في بيروت ورشة عمل إقليمية 

حول اجلرائم املالية دامت يومني. وقد اكتسبت خبرة قّيمة من خالل مشاركتي في هذه الورشة 

إلى جانب زمالء من وحدات اإلخبار املالي والشرطة والسلطات القضائية في لبنان وسوريا 

واألردن وتركيا. وخالل هذا احلدث، عرضت حاالت واقعية، وحاضر عدد من اخلبراء في الشرطة 

والقضاء الفرنسيني حول مواضيع هامة. سنحت لنا هذه الورشة فرصة تبادل اخلبرات.
رانيا

الفنية في األردن  »... شاركنا في ورشة عمل دامت أربعة أيام نّظمها مكتب املساعدة 

التابع للخزينة األميركية. ضّم احلضور مسؤولني وخبراء من وحدات إخبار مالي وهيئات 

األوسط  الشرق  منطقة  في  أخرى  بلدان  ومن  لبنان  من  قدموا  القانون  بإنفاذ  معنية 

وشمال إفريقيا. تناولت املناقشات مواضيع عّدة، منها أساليب التحليل واستراتيجيات 

العمل هذه  لقد شكلت ورشة  فعال.  تعاون دولي  إيجاد  إلى  الرامية  التحقيق واملالحقة 

فرصًة للتعارف ولتبادل املعلومات واملمارسات الفضلى بني املشاركني...«
وليد

وجدي



23 20 1 0 السنوي  التقرير 

»... إن حضور ورشة عمل دامت خمسة أيام في مقر اإلحتياطي الفدرالي األميركي في 

بتبييض  املتصلة  السمعة  ومخاطر  والقانونية  التشغيلية  املخاطر  فهم  لنا  أتاح  واشنطن 

األموال ومتويل اإلرهاب، إضافة إلى تأثيرها على عملية تقييم املصارف عمومًا. كما أضاءت 

بني  األموال  تبييض  إجراءات مكافحة  تطبيق  التحقق من  مفاهيم  على  العمل هذه  ورشة 

املصارف بغض النظر عن حجمها، فضاًل عن تطوير تقنيات الرقابة املرتكزة على املخاطر. 

وعلى هامش هذه الورشة، قمنا بزيارة وحدة اإلخبار املالي األميركية )FinCEN( لإلطالع 

على أعمالها.
ساره

 رنا

»...  قمنا بزيارة مدينة سيدني حيث التقينا مبسؤولي وموظفي وحدة اإلخبار املالي األسترالية 

)AUSTRAC( لإلطالع على نشاطاتهم اليومية وعلى أحكام قانون مكافحة تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب األسترالي وقانون اإلبالغ عن العمليات املالية املشبوهة، مما سمح لنا بتكوين 

فكرة أوضح عن منط عمل هذه الوحدة وكيفية حتققها من التقيد باإلجراءات. عالوة على ذلك، 

متكّنا من رؤية مبنظار آخر، طريقة تعاطي وحدة AUSTRAC مع اجلهات امللزمة باإلبالغ، 

وذلك خالل زيارتنا ملصرف جتاري حيث اطلعنا على ما يطبقه من رقابة داخلية وإجراءات مبنية 

على املخاطر ومتطلبات اإلبالغ. وعلى هامش زيارتنا، سنحت لنا فرصة اإللتقاء مبسؤولني ذوي 

خبرة من الشرطة الفدرالية األسترالية والتعّرف على بعض احلاالت املتعلقة بتبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب التي جرى التحقيق فيها...«

مهى

أحمد  

»... شاركت في مؤمتر دام ثالثة أيام نظمه املصرف املركزي اإليطالي في روما حول مكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. وبهذه املناسبة، التقيت خبراء قدموا من شتى البلدان األوروبية، 

كما اّطلعت على التجربة اإليطالية في مكافحة اجلرائم املالية وعلى مسؤوليات مختلف األجهزة 

اإليطالية املعنية بنظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. ومن املواضيع الهامة األخرى 

التي تناولها املؤمتر، املعايير الدولية وسوء استغالل أنظمة الدفع...«

 
كمال

لإلطالع على أعمالها. وحضر البعض اآلخر ورش عمل تدريبية نظمها اإلحتياطي الفدرالي 

األميركي واخلزانة األميركية و»الهيئة«  بالتعاون مع السفارة الفرنسية في بيروت.

في سنة 2010، أولت »الهيئة« أهمية خاصة لتلبية احلاجات التدريبية جلهات داخلية 

أخرى معنية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. وألجل ذلك، متت دعوة عدد من 

القضاة وضباط قوى األمن الداخلي للمشاركة إلى جانب عدد من موظفي »الهيئة« في 

ورشة العمل الرابعة ملجموعة »مينافاتف« حول تدريب املقّيمني.

وفيما يلي مقتطفات من أقوال املوظفني بعد مشاركاتهم في الدورات:

»... شاركنا في ورشة العمل الرابعة لتدريب املقّيمني التي نظمتها هيئة التحقيق اخلاصة 

بالتعاون مع مجموعة »مينافاتف« في بيروت. تضمن هذا احلدث محاضرات وحاالت واقعية 

ومناقشات أدت إلى صقل مهارات العمل كفريق تقييم منسجم، كما كان هناك تعمق في 

دراسة التوصيات الـ40 والـ9 اخلاصة الصادرة عن »الفاتف«. متكّنا أيضًا من تكوين فكرة 

أفضل عن كيفية تفاعل نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على صعيد البلد، 

وتعلمنا كيفية إجراء تقييم متبادل، وصياغة التقرير ذات الصلة...«

هيثم

عمر
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تدريب إقليمي ودولي

تدريب محلي

املوضوعاجلهة املنظمةالتاريخ
عدد املوظفني

 املشاركني

الفصل األول

1مكافحة اجلرائم املاليةالسفارة الفرنسية/معهد باسل فليحان

2محاضرة في احملاسبة والتمويلمصرف لبنان

هيئة التحقيق اخلاصة
إجراءات فريق مراجعة التعاون الدولي التابع ملجموعة العمل املالي 

)ICRG(
املوظفون املعنيون

1مهام مراقبة اإللتزامجمعية املصارف في لبنانالفصل الثاني

الفصل الثالث 

2دورة تدريبية حول برنامج »Oracle Financials«مديرية املعلوماتية في مصرف لبنان

املوظفون املعنيونتعريف ببرنامج املعلوماتية »i2«هيئة التحقيق اخلاصة

3الندوة اإلقليمية حول اجلرائم املاليةهيئة التحقيق اخلاصة/السفارة الفرنسية

الفصل الرابع

هيئة التحقيق اخلاصة/مجموعة العمل املالي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
11ورشة العمل الرابعة لتدريب املقّيمني 

4محاضرة حول الهوية املصرفية )IBAN(مصرف لبنان

هيئة التحقيق اخلاصة
مقارنة بني عمل وحدة اإلخبار املالي األسترالية )AUSTRAC( وعمل 

هيئة التحقيق اخلاصة
2

2ملّخص حول إمكانية تعديل بعض توصيات مجموعة العمل املاليهيئة التحقيق اخلاصة

احلدث/املكاناجلهة املنظمةالتاريخ
عدد املوظفني 

املشاركني

الفصل األول

مجلس اإلحتياطي الفدرالي 

األميركي/املصرف املركزي 

املصري

ندوة حول الصيرفة اإللكترونية ومراقبة مخاطر التكنولوجيا

 )القاهرة، مصر(
2

الفصل الثاني

البنك الدولي/مجموعة العمل 

املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

ورشة عمل إقليمية لتدريب مراقبي اإلمتثال في موضوع مكافحة تبييض األموال ومتويل 

اإلرهاب )حّمامات، تونس(
3

وحدة اإلخبار املالي 

)AUSTRAC( األسترالية

 مؤمتر القيادة في موضوع مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

)كواال المبور، ماليزيا(
1

املصرف املركزي اإليطالي
 مؤمتر حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واستغالل أنظمة الدفع

)روما، إيطاليا(
1

الفصل الثالث

2دورة تدريبية خاصة ببرنامج املعلوماتية »i2« )كامبريدج، اململكة املتحدة( مركز مجموعة  »i2«  التدريبي

مكتب املساعدة الفنية في األردن 

التابع للخزانة األميركية / وحدة 

اإلخبار املالي األردنية

2ورشة عمل حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب )عّمان، األردن(

2ورشة عمل حول مكافحة تبييض األموال )واشنطن، الواليات املتحدة األميركية(اإلحتياطي الفدرالي األميركي

الفصل الرابع

هيئة التحقيق اخلاصة/وحدة 

اإلخبار املالي األسترالية 

)AUSTRAC(

زيارة إلى وحدة اإلخبار املالي األسترالية )AUSTRAC( والشرطة الفدرالية 

األسترالية )AFP( ومصرف جتاري )سيدني، أستراليا(
2



25 20 1 0 السنوي  التقرير 

احلدث/املكاناجلهة املنظمةالتاريخ
عدد املوظفني 

املشاركني

الفصل األول

مجلس اإلحتياطي الفدرالي 

األميركي/املصرف املركزي 

املصري

ندوة حول الصيرفة اإللكترونية ومراقبة مخاطر التكنولوجيا

 )القاهرة، مصر(
2

الفصل الثاني

البنك الدولي/مجموعة العمل 

املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

ورشة عمل إقليمية لتدريب مراقبي اإلمتثال في موضوع مكافحة تبييض األموال ومتويل 

اإلرهاب )حّمامات، تونس(
3

وحدة اإلخبار املالي 

)AUSTRAC( األسترالية

 مؤمتر القيادة في موضوع مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

)كواال المبور، ماليزيا(
1

املصرف املركزي اإليطالي
 مؤمتر حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واستغالل أنظمة الدفع

)روما، إيطاليا(
1

الفصل الثالث

2دورة تدريبية خاصة ببرنامج املعلوماتية »i2« )كامبريدج، اململكة املتحدة( مركز مجموعة  »i2«  التدريبي

مكتب املساعدة الفنية في األردن 

التابع للخزانة األميركية / وحدة 

اإلخبار املالي األردنية

2ورشة عمل حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب )عّمان، األردن(

2ورشة عمل حول مكافحة تبييض األموال )واشنطن، الواليات املتحدة األميركية(اإلحتياطي الفدرالي األميركي

الفصل الرابع

هيئة التحقيق اخلاصة/وحدة 

اإلخبار املالي األسترالية 

)AUSTRAC(

زيارة إلى وحدة اإلخبار املالي األسترالية )AUSTRAC( والشرطة الفدرالية 

األسترالية )AFP( ومصرف جتاري )سيدني، أستراليا(
2

املساعدة  تقدمي  إلى  الرامية  جهودها   2010 سنة  في  اخلاصة  التحقيق  هيئة  واصلت 

الفنية، سواء قامت بذلك مبفردها أو بالتعاون مع هيئات إقليمية ودولية مثل »املينافاتف« 

و»الفاتف« ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية والبنك الدولي وصندوق النقد 

الدولي. وقد وّفر موظفو »الهيئة« لعدد من وحدات اإلخبار املالي واملراقبني املصرفيني 

في املنطقة تدريبًا أعّد وفق احتياجاتهم، كما شاركوا في مهمات تقييم مشترك، وألقوا 

محاضرات في الندوة التدريبية التي نظمتها »املينافتف« مبشاركة صندوق النقد الدولي 

من أجل البلدان اخلاضعة لتقييم مشترك في 2011/2010. ومن األمثلة اجلديرة بالذكر 

عن اإللتزامات املهنية »للهيئة«، متابعتها للتقدم الذي حققته بعض البلدان التي سبق أن 

خضعت لتقييم مشترك. 

وخالل السنة، شارك بعض موظفي »الهيئة«  في مهام خاصة مع هيئات دولية، في 

حني حاضر البعض اآلخر في مواضيع متنوعة كاإلمتثال للمعايير الدولية وتفعيل عمل 

ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  مجال  في  املستجّدات  وآخر  املالي  اإلخبار  وحدات 

السادس ملنطقة الشرق األوسط  السنوي  املنتدى  اإلرهاب، وذلك في مناسبات عدة: 

الدولي  املؤمتر  دمشق،  في  املنعقد  املخاطر  وإدارة  اإلمتثال  حول  إفريقيا  وشمال 

مكافحة  في  املجازين  اخلبراء  جمعية  نظمته  الذي  األموال  تبييض  ملكافحة  التاسع 

تبييض األموال )ACAMS( في الواليات املتحدة، ورشة العمل الرابعة التي نظمتها 

»املينافاتف« لتدريب املقّيمني، الندوة اإلقليمية حول اجلرائم املالية املنعقدة في بيروت، 

فضاًل عن دورات تدريبية أخرى تركزت على حاالت محصنة واستهدفت توعية القطاع 

اخلاص عبر جمعية املصارف في لبنان.

ونشاطات  اجتماعات  في  املشاركة  نذكر  »للهيئة«،  األخرى  املهنية  اإللتزامات  ومن 

»الفاتف«،  ملجموعة  التابع  وإفريقيا  األوسط  الشرق  ملنطقة  اإلقليمي  املراجعة  فريق 

فريقي  نشاطات  وفي  كولومبيا  في  املنعقد  »إغمونت«  ملجموعة  العام  االجتماع  وفي 

التي  بالتطبيقات  العمل اخلاصة  املجموعة، وفي ورشة  املعلوماتية وتوسيع هذه  عمل 

نظمتها مجموعة »إغمونت« بالتعاون مع »الفاتف« في جنوب إفريقيا، وفي اإلجتماع 

ـ »الفاتف«  ل األول  املشترك  العام  اإلجتماع  وفي  أمستردام،  في  ـ »الفاتف«  ل العام 

ـ »املينافاتف« في تونس وقطر.  و »املينافاتف« في أبو ظبي، وفي اإلجتماعني العامني ل

ويبقي اإلطالع املستمر على آخر التطورات في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل 

اإلرهاب وعلى أي حتديث محتمل في توصيات »الفاتف« من أولويات »الهيئة«. وبناًء 

عليه، إنتدبت »الهيئة« بعض موظفيها للمشاركة في ستراسبورغ من خالل »املينافاتف« 

في اإلجتماعات التي عقدها فريقا عمل »الفاتف« املعنيان بالتقييم والتطبيقات، وفي 

اجتماعات فريق خبراء »الفاتف« املنعقد في واشنطن.  

أخرى  وإلتزامات 
لفنية ا لمساعدة   ا
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احلدث/املكاناجلهة املنظمةالتاريخ

عدد 

املوظفني 

املشاركني

نوع 

املشاركة

الفصل األول

محاضر1مكافحة اجلرائم املالية )بيروت، لبنان(السفارة الفرنسية/معهد باسل فليحان

مجموعة العمل املالي
 إجتماعات فريق املراجعة اإلقليمي التابع ملجموعة العمل املالي 

)املنامة، البحرين(
1

إجتماع 

عمل

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

ورشة العمل اخلاصة باحلاالت املوصوفة ومبؤشرات تبييض األموال ومتويل 

اإلرهاب )الدوحة، قطر(
محاضر1

مجموعة العمل املالي/مجموعة العمل املالي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام املشترك األّول ملجموعة العمل املالي ومجموعة العمل املالي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة(
3

ضمن وفد 

»الهيئة«

صندوق النقد الدولي/مجموعة العمل املالي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ورشة العمل التدريبية اخلاصة بالبلدان اخلاضعة لتقييم مشترك في 

2011/2010 )بيروت، لبنان(
محاضرون3

وحدة اإلخبار املالي القطرية/مصرف قطر 

الوطني

ورشة العمل حول اإللتزام ومكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

)الدوحة، قطر(
محاضر1

مجموعة العمل املالي ملنطقة شرق وجنوب 

إفريقيا

 مناقشة تقرير التقييم املشترك لبلد أفريقي 

)أروشا، تنزانيا(
مقّيم1

مجموعة العمل املالي
 إجتماع عمل فريق التقييم التابع ملجموعة العمل املالي 

)ستراسبورغ، فرنسا(
1

إجتماع 

عمل

بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا

 تدشني وحدة اإلخبار املالي 

)بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا(
1

ممّثل عن 

»الهيئة«

الفصل الثاني

صندوق النقد الدولي
 ورشة العمل حول حتديات الرقابة على املصارف اإلسالمية 

)بيروت، لبنان(
محاضر1

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

إجتماعات وجهًا لوجه للمقيمني ومندوبني من بلد في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا بخصوص التقييم املشترك لهذا البلد )املنامة، البحرين(
مقّيم1

صندوق النقد الدولي

ورشة عمل حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب خاصة بوحدة 

اإلخبار املالي وسلطات إنفاذ القانون والسلطات الرقابية لبلد في منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا )بيروت، لبنان(

محاضرون3

مجموعة العمل املالي
إجتماعات اخلبراء )برنامج تقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

على الصعيد الدولي( )باريس، فرنسا(
1

إجتماع 

عمل

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام احلادي عشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا )حّمامات، تونس(
3

ضمن وفد 

»الهيئة«

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

اإلجتماع األول لوحدات اإلخبار املالي واجتماعات فريق العمل املعني 

باملساعدات الفنية واحلاالت املوصوفة )حّمامات، تونس(
1

إجتماع 

عمل

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

إجتماعات وجهًا لوجه للمقيمني ومندوبني من بلد في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا بخصوص التقييم املشترك لهذا البلد، على هامش اإلجتماع 

العام احلادي عشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا )حّمامات، تونس(

مقّيم1

البنك الدولي/مجموعة العمل املالي ملنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ورشة العمل اإلقليمية اخلاصة مبراقبي املصارف حول التدريب على مراقبة 

اإللتزام )حّمامات، تونس(
محاضر1

مجموعة العمل املالي
 إجتماعات فريق املراجعة اإلقليمي التابع ملجموعة العمل املالي 

)املنامة، البحرين(
1

إجتماع 

عمل

مجموعة »إغمونت«
اإلجتماع العام الثامن عشر ملجموعة »إغمونت« وإجتماع فريق العمل 

املعني بتوسيع املجموعة )كارتاغينا دي إندياس، كولومبيا(
1

ضمن وفد 

»الهيئة«

ACAMS املؤمتر السنوي األوروبي السادس حول مكافحة تبييض األموال ومتويل

اإلرهاب )أمستردام، هولندا(
مشارك1

مجموعة العمل املالي
اإلجتماع العام ملجموعة العمل املالي )مناقشة تقرير التقييم املشترك لبلد 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا( )أمستردام، هولندا(
مقّيم1

املساعدة الفنية وإلتزامات أخرى 



27 20 1 0 السنوي  التقرير 

احلدث/املكاناجلهة املنظمةالتاريخ

عدد 

املوظفني 

املشاركني

نوع 

املشاركة

الفصل الثالث

إحتاد املصارف العربية/مصرف سوريا 

املركزي

املنتدى السنوي السادس ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول 

اإلمتثال وإدارة املخاطر )دمشق، سوريا(
محاضر1

هيئة التحقيق اخلاصة

ورشة عمل تدريبية خاصة بوحدة إخبار مالي لبلد في منطقة الشرق 

 األوسط وشمال إفريقيا 

)بيروت، لبنان(

محاضرون7

هيئة التحقيق اخلاصة
مساعدة فنية ممنوحة لوحدة إخبار مالي )بلد في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا(
2

إجتماع 

عمل

البنك الدولي/صندوق النقد الدولي

تدريب خاص بأحد بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول 

 مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

)بيروت، لبنان(

مستشار1

مجموعة العمل املالي/مجموعة العمل املالي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

املشاركة في مهمة تقييم مشترك )بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا(
مقّيم1

جمعية املصارف في لبنان
تدريب القطاع املصرفي - عرض حلاالت محّصنة 

)بيروت، لبنان(
محاضران2

محاضرون3الندوة اإلقليمية حول اجلرائم املالية )بيروت، لبنان(هيئة التحقيق اخلاصة/السفارة الفرنسية

الفصل الرابع

مديرية اإلعداد والتدريب في مصرف لبنان
 برنامج املتدربني: التجربة اللبنانية في مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

)بيروت، لبنان(
محاضر1

ACAMS املؤمتر الدولي التاسع ملكافحة تبييض األموال 

)نيفادا، الواليات املتحدة األميركية(
محاضر1

مجموعة العمل املالي
إجتماعات اخلبراء 

)واشنطن، الواليات املتحدة األميركية(
2

إجتماع 

عمل

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 

واجلرمية 

 مؤمتر حول حتليل وحدات اإلخبار املالي للمعلومات املالية

)الرباط، املغرب(
محاضر1

مجموعة العمل املالي
 إجتماعات فريق املراجعة اإلقليمي التابع ملجموعة العمل املالي

)الدوحة، قطر(
1

إجتماع 

عمل

مجموعة »إغمونت«
إجتماع فرق العمل التابعة ملجموعة »إغمونت« 

)تشيسيناو، مولدوفا(
2

ضمن وفد 

»الهيئة«

صندوق النقد الدولي
مشروع لصندوق النقد الدولي )بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا(
مستشار1

هيئة التحقيق اخلاصة
 ورشة عمل تدريبية خاصة بوحدة إخبار مالي إفريقية 

)بيروت، لبنان(
محاضرون6

هيئة التحقيق اخلاصة/مجموعة العمل 

املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ورشة العمل الرابعة لتدريب املقّيمني

 

)بيروت، لبنان(
محاضرين2

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام الثاني عشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا )الدوحة، قطر(
مقّيم1

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام الثاني عشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا )الدوحة، قطر(
2

ضمن وفد 

»الهيئة«
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نوع املشاركةاحلدث/املكاناجلهة املنظمةالتاريخ

الفصل األول

مصرف سوريا املركزي/مصرف 

تركيا املركزي
محاضرمؤمتر حول جتارب املصارف التجارية السورية والتركية )دمشق، سوريا(

مصرف لبنان/املصارف املركزية 

املعنية

زيارات إلى املصارف املركزية لكل من دولة قطر، وسلطنة ُعمان، واإلمارات 

العربية املتحدة. 
إجتماعات عمل

مجموعة العمل املالي/مجموعة 

العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام املشترك األّول ملجموعة العمل املالي ومجموعة العمل املالي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة(
رئيس وفد »الهيئة«

اإلحتاد العام لغرف التجارة 

والصناعة والزراعة

مؤمتر حول احلوكمة وإدارة املخاطر واإللتزام في قطاعي املال واألعمال 

)بيروت، لبنان(
محاضر

صندوق النقد الدولي/مجموعة 

العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

ورشة العمل التدريبية اخلاصة بالبلدان اخلاضعة لتقييم مشترك في 

2011/2010 )بيروت، لبنان(
كلمة إفتتاح

الفصل الثاني

إجتماعات عملزيارة إلى اخلزانة األميركية )واشنطن، الواليات املتحدة األميركية(مصرف لبنان/اخلزانة األميركية

محاضرورشة العمل حول حتديات الرقابة على املصارف اإلسالمية )بيروت، لبنان(صندوق النقد الدولي

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام احلادي عشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا )حّمامات، تونس(
رئيس وفد »الهيئة«

هيئة التحقيق اخلاصة/وحدة 

اإلخبار املالي القطرية
إجتماعات عملتوقيع مذكرة تفاهم )بيروت، لبنان(

مجموعة »إغمونت«
اإلجتماع العام الثامن عشر ملجموعة »إغمونت« وفرق العمل التابعة 

)كارتاغينا دي إندياس، كولومبيا(
إجتماعات عمل

الفصل الثالث

إحتاد املصارف العربية/مصرف 

سوريا املركزي

املنتدى السنوي السادس ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حول اإلمتثال 

وإدارة املخاطر )دمشق، سوريا(
محاضر

جامعة كامبريدج
املؤمتر الدولي الثامن والعشرين جلامعة كامبريدج حول اجلرائم املالية 

)كامبريدج، اململكة املتحدة(

هيئة التحقيق اخلاصة/السفارة 

الفرنسية
كلمة إفتتاحالندوة اإلقليمية حول اجلرائم املالية )بيروت، لبنان(

معهد باسل فليحان/اجلمعية 

اللبنانية حول الضرائب/اجلمعية 

العربية للمحاسبني العموميني 

املجازين

محاضرندوة حول التحديات الضرائبية لإلستثمارات العربية )بيروت، لبنان(

الفصل الرابع

رئيس وفد »الهيئة«إجتماع فرق العمل التابعة ملجموعة »إغمونت« )تشيسيناو، مولدوفا(مجموعة »إغمونت«

وحدة اإلخبار املالي القطرية/السفارة 

الفرنسية في قطر
مشاركمؤمتر حول حماية نزاهة القطاعات املالية )الدوحة، قطر(

مشاركمؤمتر حول مستقبل اإلقتصاد اإلقليمي )بيروت، لبنان(مصرف لبنان/صندوق النقد الدولي

هيئة التحقيق اخلاصة/مجموعة 

العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

كلمة إفتتاحورشة العمل الرابعة لتدريب املقّيمني )بيروت، لبنان(

مصرف لبنان/منظمة التجارة 

والتنمية اإلقتصادية
مشاركاملؤمتر الدولي حول الثقافة املالية )بيروت، لبنان(

مجموعة البنك واملستثمر
ندوة بعنوان: »نحو تكتل شنغن مصرفي في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا: تركيا، سوريا ولبنان« )بيروت، لبنان(
مشارك

مجموعة »إغمونت«/مجموعة العمل 

املالي
محاضراإلجتماع املشترك للخبراء )كايب تاون، جنوب إفريقيا(

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام الثاني عشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا )الدوحة، قطر(
رئيس وفد »الهيئة«

إجتماعات عملزيارة وفد من وحدة اإلخبار املالي القطرية )بيروت، لبنان(هيئة التحقيق اخلاصة

مشاركات أمني السّر
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تدريب، مساعدات فّنية 
 وإلتزمات أخرى - ٢٠١٠

سنوات سابقة
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شيكات
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شيكات

عّدة مصارف ومكاتب بريدية

مصرف أجنبي «ج»مصرف أجنبي «ب»مصرف  أجنبي «أ»

أرسل مصرف محلي إبالغًا عن عميل فتح لديه حسابًا قبل بضعة أشهر. قام املصرف بهذه 

اخلطوة بعد قراءته ملقال نشر في صحيفة محلية سّرب أسماء أشخاص أوقفتهم السلطات 

احمللية املعنية بإنفاذ القانون الحتمال تورطهم في عمليات إرهابية. باشرت »الهيئة« حتقيقها 

على الفور بعد أن حصلت على جميع السجالت املصرفية املتوفرة وعّممت في الوقت نفسه 

اسم املشتبه به على جميع املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان ملعرفة ما إذا كان 

هذا الشخص ميلك حسابات أخرى في مؤسسات غير املصرف املعني.

تبنّي أن املشتبه به صّرح  العميل،  التدقيق في حركة احلساب وفي أمنوذج معرفة  لدى 

أنه عامل كهربائي، وأن احلساب تلقى ودائع نقدية بقيمة 20000 دوالر تقريبًا تلتها عدة 

سحوبات نقدية. قّررت »الهيئة« جتميد احلساب املصرفي ورفع السرية املصرفية عنه جتاه 

املراجع القضائية املختصة، وأرسلت نتائج التحقيق إلى املدعي العام التمييزي الذي قرر 

املقاضاة. وكان املدعي العام التمييزي قد حصل على معلومات إضافية تبنّي أن املشتبه 

به لم يتمكن من تبرير مصدر األموال بل ادعى أنه اقترضها من أقرباء له لفتح حساب 

مصرفي ضروري لتقدمي طلب تأشيرة سفر إلى اخلارج.    

يل إرهابتمو

بتحقيق  يتعلق  التحقيق اخلاصة طلب مساعدة من وحدة إخبار مالي أجنبية  تلقت هيئة 

في عملية تبييض أموال جتريه سلطة معنية بإنفاذ القانون ويشمل مواطن لبناني مقيم في 

اخلارج، ادعى أنه ميلك عدة مؤسسات جتارية، منها متجر سيارات ووكالة عقارية ومطعم. 

وكانت وحدة اإلخبار املالي امللتمسة تبحث عن معلومات حول حسابات مفتوحة لدى مصارف 

لبنانية يشتبه باستخدامها إلخفاء أموال غير مشروعة.

مع أن اسم املشتبه به لم يظهر في قاعدة بيانات »الهيئة«، باشرت هذه األخيرة حتقيقها وحصلت 

على معلومات مفادها أن املشتبه به ميلك تسعة حسابات مصرفية مشتركة مع أشخاص آخرين 

وأفراد عائلته. كما تبنّي من خالل أمنوذج معرفة العميل أن املشتبه به هو مواطن لبناني غير 

مقيم في لبنان وميلك عدة مؤسسات جتارية. أما حركة احلسابات املصرفية في السنوات اخلمس 

األخيرة، فكشفت إيداع عدة شيكات بلغ مجموعها نحو 3.44 مليون دوالر، تبع ذلك عّدة عمليات 

حتويل صادر بقيمة 475000 دوالر إلى حسابات ميلكها بعض أفراد عائلته في ثالثة مصارف 

خارج لبنان. لدى التدقيق املعّمق في احلسابات املصرفية التسع، تبنّي أنها تلقت ودائع نقدية 

عديدة بقيمة 1.23 مليون دوالر وأن حتويالت قد حصلت فيما بينها. وفي ختام التحقيق، أعّد 

تقرير مفصل عن احلسابات ونتائج التحقيق، وقررت »الهيئة« تزويد وحدة اإلخبار املالي امللتمسة 

باملعلومات املتوفرة. 

أموال خاصة
اختالس
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تلّقت هيئة التحقيق اخلاصة من سلطة أجنبية مختصة طلب مساعدة يتعلق بأحد مواطنيها 

املتورط في اختالس أموال عامة مجموعها 5.7 مليون دوالر. وكان املشتبه به قد زّور وقبض 

شيكات مصرفية صادرة عن وكالة حكومية واستخدم أوراقًا ثبوتية مزّورة ليهرب إلى بلد 

مجاور ومنه إلى لبنان. وأفادت السلطة املختصة عن حتويل جزء من األموال املختلسة إلى 

حسابات مصرفية في لبنان وإلى تورط عدد من األشخاص اآلخرين في العملية. 

باشرت هيئة التحقيق اخلاصة حتقيقها وعّممت على جميع املصارف واملؤسسات املالية 

العاملة في لبنان إسم املشتبه به واألشخاص املتورطني في العملية، لإلستعالم عن وجود أية 

حسابات ميلكونها بشكل مباشر أو غير مباشر. فكشف التحقيق أن املشتبه به ميلك حسابًا 

مصرفيًا. وبعد التدقيق فيه، تبنّي أنه تلقى حتوياًل إلكترونيًا بقيمة ثالثة ماليني دوالر. كما 

كشف التحقيق عن وجود حسابني مصرفيني إضافيني يعودان إلى شريكني، مت تغذيتهما 

بإيداعات نقدية مجموعها حوالي 250000 دوالروأظهر حتليل هذين احلسابني شراء شقة 

من قبل أحد الشريكني بواسطة شيك. 

نتيجة لذلك، قررت »الهيئة« رفع السرية املصرفية عن جميع احلسابات املرتبطة بهذه القضية 

وجتميدها وأحالت نتائج التحقيق إلى السلطة امللتمسة وإلى املدعي العام التمييزي، كما 

أرسلت طلبًا رسميًا إلى السجل العقاري لوضع إشارة عدم تصّرف على العقار الذي مت 

شراؤه من األموال املودعة في احلسابات املعنية. وقامت إثر ذلك السلطات اللبنانية املعنية 

بإنفاذ القانون بتوقيف املتشبه به وشريكيه.

عامة أموال  اختالس 

قام مصرف محلي بتزويد نقطة بيع POS Terminal ألحد عمالئه الذي ميلك مؤسسة 

جتارية صغيرة متخصصة في جتارة املالبس واألكسسوارات. وفيما بعد، الحظ املصرف 

أن حركة احلساب تزداد بشكل غير طبيعي، مما يتعارض وطبيعة عمل املؤسسة وحركة 

احلساب املعتادة، حيث بلغ مجموع العمليات املالية التي سجلها هذا احلساب نحو 500000 

دوالر أميركي. 

باشرت هيئة التحقيق اخلاصة حتقيقها بناًء على إبالغ عن عملية مشبوهة تلقته من املصرف 

املعني. بّينت املعلومات التي جمعتها »الهيئة« من شركات بطاقات إئتمان أنه جرى تنفيذ 

عدة عمليات احتيالية من خالل جهاز نقطة البيع املذكور. كما كشف التحليل حصول عدة 

عمليات أخرى بواسطة بطاقات إئتمان مزورة عبر أجهزة نقاط بيع عائدة لشركتني أخريني 

متخصصتني في التجارة نفسها ومسجلتني على عنوان املؤسسة التجارية الصغيرة. عالوة 

على ذلك، تبنّي أن إيصاالت السحب عبر نقطة البيع ونسخ عن هوية حاملي بطاقات اإلئتمان 

قد أرسلت بواسطة رقم الفاكس العائد لشركة أخرى سبق أن تورطت في نشاطات احتيالية 

متصلة ببطاقات إئتمان أدت إلى سحب جهاز نقطة البيع.

السرية املصرفية عن احلسابات  التحقيق اخلاصة رفع  التحقيق، قررت هيئة  إنهاء  وبعد 

املصرفية املعنية وأحالت نتائج التحقيق إلى املدعي العام التمييزي. واتخذ املصرف تدبيرًا 

وقائيًا يقضي مبنع املؤسسات التجارية املعنية من استخدام أجهزة نقاط البيع وأبلغ األمر 

إلى شركات بطاقات اإلئتمان كي تتفادى أي استغالل أو سوء استخدام في املستقبل. 

ائتمان بطاقة  بواسطة  إحتيال 
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تلقت هيئة التحقيق اخلاصة طلب مساعدة من املدعي العام التمييزي اللبناني في حتقيق 

جتريه سلطة قضائية أوروبية حول عملية تبييض أموال. يتعلق التحقيق مبواطنني لبنانيني 

وأجانب متورطني في جرائم مالية استخدموا خاللها أوراقًا ثبوتية مزورة للحصول على 

عوائد غير مشروعة وحتويل بعضها إلى لبنان.

التحقيق اخلاصة حتقيقها فعّممت أسماء املتورطني على القطاع املالي،  باشرت هيئة 

فكشف التحقيق أن املتورطني قاموا بتحصيل مبالغ محّولة من أوروبا مجموعها 380000 

دوالر وذلك بواسطة شركة حتويل أموال عاملة في لبنان، وأنه جرى في املقابل حتويل 

التحقيق وجود عدة حسابات  بّينت نتائج  57000 دوالر إلى عدة بلدان أوروبية، كما 

في أربع مصارف محلية، وأن احلسابات املفتوحة لدى أحد هذه املصارف سجلت في 

عمليات  وعدة  دوالر   750000 نحو  مجموعها  عديدة  نقدية  ودائع  املاضيتني  السنتني 

حتويل واستثمار مبلغ 250000 دوالر في البورصة باإلضافة إلى إصدار شيك بقيمة 

180000 دوالر.

نتيجة لذلك وبناًء على معلومات أخرى مت اإلستحصال عليها، قررت »الهيئة« رفع السرية 

املصرفية وجتميد كل هذه احلسابات، ونقل املعلومات املتوفرة إلى املدعي العام التمييزي 

في لبنان لكي يبلغها بدوره إلى السلطة امللتمسة.

المنظمة الجرائم 
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يتعلق  نظيرة  مالي  إخبار  وحدة  من  مساعدة  طلب  اخلاصة  التحقيق  هيئة  تلقت 

وثائق  زّور  قد  به  املشتبه  وكان  الوحدة.  بلد  في  تعمل  عقارية  شركة  في  مبوظف 

إلى  األموال  وحتويل  العقار  هذا  بيع  عملية  ذلك  تبع  عقار،  ملكية  لنقل  استعملت 

حسابات في اخلارج.

اتصلت  كما  املالي،  القطاع  على  به  املشتبه  اسم  وعّممت  حتقيقها  »الهيئة«  باشرت 

بالسلطات احمللية املعنية بإنفاذ القانون للحصول على معلومات إضافية. نتيجة لذلك،  

تبنّي وجود عدة إدعاءات بالتزوير والسرقة ومذكرة توقيف من اإلنتربول وسفر متكرر 

إلى لبنان، وكشفت نتائج التحقيق أن املشتبه به ميلك حسابًا مصرفيًا وبنّي أمنوذج 

معرفة العميل أنه ميلك مع شريك لبناني شركة محلية متخصصة في اخلدمات الفندقية 

تلقى من حساباته في اخلارج عدة حتويالت  أنه  والسياحية، وأظهرت حركة حسابه 

إلكترونية مجموعها 1.4 مليون دوالر، تالها حتويل لشريكه بقيمة 1.1 مليون دوالر. 

عدة  عن  فضاًل  سيارات،  ولشراء  شركة  لصالح  مصرفية  شيكات  إصدار  تبنّي  كما 

باسم  شيكات  إصدار  أيضًا  فأظهرت  الشريك  حساب  حركة  أما  نقدية.  سحوبات 

شركة اخلدمات الفندقية والسياحية التي ميلكها مع املشتبه به وكذلك دفعات لشراء 

موجودات أخرى.

نتيجة لذلك، قررت هيئة التحقيق اخلاصة رفع السرية املصرفية عن احلسابات املعنية 

ونقل املعلومات إلى وحدة اإلخبار املالي امللتمسة واملدعي العام التمييزي في لبنان، 

قامت  التي  القانون  بإنفاذ  املعنية  اللبنانية  السلطات  لدى  به  املشتبه  أوقف  ذلك  إثر 

بالترتيبات واإلجراءات الالزمة لترحيله وتسليمه.  

القطاع العقاري إحتيال عبر 
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مبكافحة  املعنية  واألجهزة  الهيئات  بني  التعاون  بأن  منها  إقتناعًا 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في بلدان منطقة الشرق األوسط 

الوطنية،  السلطات  بني  التعاون  عن  أهمية  يقل  ال  إفريقيا  وشمال 

جتمع  أن  األموال  تبييض  ملكافحة  الوطنية  التنسيق  جلنة  قررت 

لبنان  من  والقضاء  والشرطة  املالي  اإلخبار  وحدات  عن  ممثلني 

من  وانطالقًا  واخلبرات.  األفكار  لتبادل  وتركيا  واألردن  وسوريا 

السفارة  مع  بالتعاون  اخلاصة  التحقيق  هيئة  نّظمت  الفكرة،  هذه 

الفرنسية في بيروت وبرعاية رئيس »اللجنة«، ندوة إقليمية ملدة يومني 

حول اجلرائم املالية.  

التوصيات  على  تركزت  عديدة  اجتماعات  ُعقدت  أخرى،  جهة  من 

العمل  مجموعة  عن  الصادر  املشترك  التقييم  تقرير  في  الواردة 

املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا »مينافاتف« بخصوص 

ولهذا  لبنان.  في  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  نظام 

الفقرات ذات الصلة  املعنية  السلطات  اللجنة على  الغرض، عّممت 

في هذا التقرير، وذلك استطالعًا آلرائها حول اإلجراءات الواجب 

معّمقة حول  مناقشات  اللجنة  أجرت  ثّم،  ومن  قبلها.  من  اتخاذها 

العدل  التمييزية ووزارة  العامة  النيابة  تلقتها من  التي  اإلقتراحات 

كيفية  بشأن  العامة  اجلمارك  ومديرية  والبلديات  الداخلية  ووزارة 

التقّيد بتوصيات مجموعة العمل املالي »فاتف«.

الوطنية التنسيق  لجنة 
األموال تبييض  لمكافحة 

إقترح حاكم مصرف لبنان في أيلول 2002 تأسيس جلنة وطنية لتنسيق  	•
السياسات املتعلقة مبكافحة تبييض األموال. 

أنشئت هذه »اللجنة« بقرار من مجلس الوزراء في تشرين األول 2002. 	•

يرأس »اللجنة« نائب حاكم مصرف لبنان وتضم أمني سر هيئة التحقيق  	•
الرقابة على  التمييزية وجلنة  العامة  النيابة  اخلاصة وممثلني عن كل من 

املصارف ومديريتي اجلمارك وقوى األمن الداخلي.

الوطنية  التنسيق بني السلطات  إليها مهام عديدة، أهمها تعزيز  أسندت  	•
املختصة.

ترأسها خالل الفترة )2002-2008( نائب حاكم مصرف لبنان، الدكتور  	•
مروان النصولي.

إقترح حاكم مصرف لبنان في آب 2007 توسيعها وزيادة أعضائها لتضم  	•
سلطات مختصة جديدة. 

قرر مجلس الوزراء في أيلول 2007 توسيع أعضاء اللجنة لتضم أيضًا  	•
ممثلني عن كل من وزارة العدل ووزارة املالية ووزارة الداخلية والبلديات 

ووزارة اخلارجية واملغتربني ووزارة اإلقتصاد والتجارة وبورصة بيروت.

محمد  الدكتور  لبنان،  مصرف  حاكم  نائب   2009 سنة  منذ  يرأسها  	•
البعاصيري.

عّينت »اللجنة« أمانة سر لها في سنة 2009.  	•

د. محمد البعاصيري

نائب حاكم مصرف لبنان

املراحل األساسية
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الذي  الداخلي  األمن  لقوى  العام  املدير  وبرعاية  السنة،  خالل 

يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس اللجنة الوطنية لقمع متويل 

»االجتماع  في  املنطقة  من  أمنيون  مسؤولون  شارك  اإلرهاب، 

الثالث للوكاالت املعنية مبكافحة اإلرهاب« الذي نّظمته في بيروت 

بالتعاون مع مجلس وزراء  الداخلي  لقوى األمن  العامة  املديرية 

الداخلية العرب. صدرت عن االجتماع عدة توصيات، منها أهمية 

تشديد الرقابة على احلدود وضرورة تعيني ضباط إرتباط لتأمني 

عن  موحدة  بيانات  قاعدة  وإنشاء  للمعلومات  السريع  التبادل 

اإلرهابيني. وقد أطلع رئيس اللجنة األعضاء على الوقع اإليجابي 

لهذه التوصيات.

من جهة أخرى، عقدت اللجنة خالل سنة 2010 عّدة اجتماعات 

املعنية. وقد  الوطنية  التعاون بني مختلف األجهزة  تعزيز  بهدف 

أدرجت اللجنة في جدول أعمالها مواضيع تتطلب مناقشات مطّولة، 

مثل تقرير التقييم املشترك اخلاص بلبنان الذي أعدته مجموعة 

»مينافاتف«. كما قامت اللجنة مبتابعة اإلقتراح الذي رفعته في 

السنة املاضية إلى مجلس الوزراء حول ضرورة اإلنضمام إلى 

اتفاقية األمم املتحدة لقمع متويل اإلرهاب الصادرة عام 1999 

واالقتراح املقدم في الفترة نفسها إلى وزارة العدل ملراجعة بعض 

العقوبات. فضاًل عن ذلك، متت مناقشة نشاطات  أحكام قانون 

اللجنة املنشأة خصيصًا للنظر في مدى مالءمة القوانني واألنظمة 

الوطنية املتعلقة باجلمعّيات واقتراح التعديالت الالزمة. 

إقترح حاكم مصرف لبنان في آب 2007 تأسيس جلنة وطنية لقمع متويل  	•
اإلرهاب. 

أنشئت هذه »اللجنة« بقرار من مجلس الوزراء في أيلول 2007. 	•

يرأس »اللجنة« ممثل وزارة الداخلية والبلديات وتضم ممثلني عن كل من  	•
العامة  والنيابة  واملغتربني  اخلارجية  ووزارة  املالية  ووزارة  العدل  وزارة 

التمييزية وهيئة التحقيق اخلاصة ومصرف لبنان.

يرأسها منذ سنة 2007 اللواء أشرف ريفي، مدير عام قوى األمن الداخلي،  	•
بصفته  ممثاًل عن وزارة الداخلية والبلديات.

عّينت »اللجنة« أمانة سر لها في سنة 2008. 	•

الوطنية اللجنة 
اإلرهاب  تمويل  لقمع 

اللّواء أشرف ريفي

املدير العام لقوى األمن الداخلي

املراحل األساسية
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اإلحصائية 40 البيانات 

الحاالت الواردة

 احلاالت احملالة إلى النيابة العامة و/أو إلى اجلهات املستعلمة.
*

مالحظة: إن الـ 59  حالة قيد التحقيق املشار إليها في التقرير السنوي لعام 2009 قد مت البت بها خالل العام 2010 وفقًا ملا يلي:

         26 حالة متت إحالتها و27 حالة لم تتم إحالتها وال تزال  6 حاالت قيد التحقيق.

وضعية احلاالت الواردةاحلاالت الواردة

العدد
النسبة من 

املجموع

 حاالت متت

إحالتها*

النسبة من 

املجموع

حاالت لم تتم

 إحالتها 

النسبة من 

املجموع 

 حاالت قيد

التحقيق

النسبة من 

املجموع  

13.9%26.134%25.364%65.362%160من قبل جهات محلية

9%2.422%23.36%34.757%85من قبل جهات خارجية

22.9%28.556%48.670%100119%245املجموع

٪٦٥ ٪٣٥

٪٤٨

٪٢٩

٪٢٣

وضعية احلاالت الواردة

احلاالت الواردة

من قبل جهات خارجية

قيد التحقيق

لم تتم إحالتها
متت إحالتها

من قبل جهات محلية
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حاالت قيد التحقيقحاالت تمت إحالتهاحاالت جرى التحقيق فيهاحاالت واردة

العددالعدد
النسبة من 

المجموع 

رفع السرية المصرفيةتزويد بالمعلومات

العدد
النسبة من 

المجموع
العدد

النسبة من حاالت 

جرى التحقيق فيها
العدد

النسبة من حاالت 

جرى التحقيق فيها

13.9%16.734%32.521%51.441%160126من قبل جهات محلية

9%3.222%87.32%25.755%8563من  قبل جهات خارجية

22.9%12.256%50.823%77.196%245189المجموع

المصرفية السرية  رفع 
والتزويد بالمعلومات 

من قبل جهات خارجية
من قبل جهات محلية

تزويد باملعلومات

رفع السرية املصرفية

تزويد باملعلومات

رفع السرية املصرفية

من قبل
جهات محلية

من قبل
جهات خارجية قيد التحقيق رفع السرية املصرفيةتزويد باملعلومات جرى التحقيق فيها

٥٥
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١٠٠
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١٤٠

٢١
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٢٢

٣٤

١٢٦

٦٣

من قبل جهات خارجية
من قبل جهات محلية

تزويد باملعلومات

رفع السرية املصرفية

تزويد باملعلومات

رفع السرية املصرفية

من قبل
جهات محلية

من قبل
جهات خارجية قيد التحقيق رفع السرية املصرفيةتزويد باملعلومات جرى التحقيق فيها

٥٥
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٢٠

٤٠

٦٠
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١٠٠

١٢٠

١٤٠

٢١
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٦٣



اإلحصائية 42 البيانات 

عدد الحاالت الواردة من 

قبل جهات محلية*

 عدد الحاالت الواردة من قبل 

جهات خارجية
النسبة من املجموع العاممجموع عدد الحاالت الواردة

21.3%33740تزوير

12.8%121224إرهاب أو تمويل إرهاب  

3.2%516إختالس أموال خاصة

0.5%101إختالس أموال عامة 

1.6%033جرائم منظمة

4.3%358تجارة مخدرات

0.5%011إتجار غير مشروع باألسلحة

55.8%4956105غير مصنف

100%10385188المجموع العام

الحاالت تفصيل 
 وفق الجرم األصلي
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٣٠
٣٥
٤٠
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غير مصنف

إجتار غير مشروع باألسلحة

جتارة مخدرات

جرائم منظمة

إختالس أموال عامة

إختالس أموال خاصة

إرهاب أو متويل إرهاب

تزوير
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إجتار غير مشروع باألسلحة

جتارة مخدرات

جرائم منظمة

إختالس أموال عامة

إختالس أموال خاصة

إرهاب أو متويل إرهاب

تزوير

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

عدد املشتبه بهم

األمم املتحدة/مجلس األمن

٦١

سفارات

١٥

٣٢

جهات محلية

٢١

وحدات اإلخبار املاليسلطات إنقاذ قانون

٦

سفارات
٪١٢,٥

األمم املتحدة/مجلس األمن
٪١٦,٦٧

جهات محلية
٪٥٠  

وحدات اإلخبار املالي
٪١٢,٥

سلطات إنفاذ قانون
٪٨,٣٣

 بإستثناء 25 حالة نقل أموال عبر الحدود مبلّغ عنها من قبل الجمارك اللبنانية و32 حالة مساعدة إدارية من لجنة الرقابة على المصارف.
*
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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 

14.3%85.71%85.76%7116مصارف

100%01%00%110وزارات

100%04%00%490مختلف

50%506%506%12216مجموع المصادر المحلية

25%751%753%4613األمم المتحدة/مجلس األمن

66.7%33.32%33.31%3151سفارات

50%01%500%2321سلطات إنفاذ قانون

33.3%66.71%66.72%362وحدات اإلخبار المالي

41.7%505%58.36%121147مجموع المصادر الخارجية

45.8%5011%54.212%2413513المجموع

موضوعها حاالت 
اإلرهاب أو تمويل اإلرهاب
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جهات محلية
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سفارات
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جهات محلية
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وحدات اإلخبار املالي
٪١٢,٥

سلطات إنفاذ قانون
٪٨,٣٣
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اإلحصائية 44 البيانات 

مختلف
تصاريح نقل األموال٤٪

٪٩

طلبات املساعدة اخلارجية
٪٣٨ طلبات املساعدة احمللية

٪١٧

مجموع اإلبالغات
٪٣٢
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٧٤
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٧٧
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املجموعالفصل الرابع        الفصل 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

العام 

32.5%3094%26.224%36.417%37.328 %25إبالغات

55%48.7159%67.639%58.444%46.345%31طلبات املساعدة

تصاريح نقل أموال عبر 

احلدود
6%92%2.60%017%21.325%8.7

3.8%011%6.20%2.64%7.42%5مختلف

100%100289%10080%10065%10077%67املجموع العام

المعالجات  تفصيل 

مختلف طلبات املساعدة

تصاريح نقل أموال عبر احلدودإبالغات

الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول

17
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وفق تفصيل 
المصدر والنوع 

النسبة من المجموع العامالعدد

30.1%87مصارف

1%3شركات تحويل األموال

1.4%4مؤسسات مالية

32.5%94مجموع اإلبالغات

8.7%25تصاريح الجمارك: نقل األموال عبر الحدود

4.5%13شرطة

0.7%2وزارات

11.1%32لجنة الرقابة على المصارف

0.7%2جمارك

17%49مجموع طلبات المساعدة المحلية

25.7%74وحدات اإلخبار المالي

0.3%1سلطات إنفاذ قانون أجنبية

2.4%7إنتربول

1.4%4األمم المتحدة/مجلس األمن

2.4%7وزارات أجنبية/سفارات

1%3هيئات رقابية أجنبية

4.8%14سلطات قضائية أجنبية

38%110مجموع طلبات المساعدة الخارجية

3.8%11مختلف )مصدر خارجي/داخلي(

100%289المجموع العام
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٪٣٨ طلبات املساعدة احمللية

٪١٧

مجموع اإلبالغات
٪٣٢

الي
 امل

بار
إلخ

ت ا
حدا

و

صارف
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م
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ش
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 األ
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/
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 أج
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نبية
 أج

رات
وزا

رات
سفا

/

نبية
 أج

قابة
ت ر

هيئا

ويل
ات حت

شرك
وال

األم ختلف
م

بول
نتر

إ

نبية
 أج

ائية
ت قض

لطا
س

رات
وزا

الية
ت م

سا
ؤس

م

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١٠٠٨٧

١١

٧٤

٢٧
٣٢

٧٧
١٤

٤٤٣٣٢١

١٣
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النسبة من املجموع عدد طلبات املساعدة

0.9%1ألبانيا

0.9%1النمسا

6.4%7بلجيكا

1.8%2بلغاريا

2.7%3كرواتيا

4.5%5قبرص

0.9%1الدنمارك

8.2%9فرنسا

2.7%3ألمانيا

0.9%1اليونان

0.9%1جزيرة جيرنزي

0.9%1هولندا

0.9%1إيطاليا

1.8%2جزيرة جيرزي

1.8%2لوكسمبورغ

1.8%2مونتينيغرو

3.6%4رومانيا

0.9%1سلوفاكيا

1.8%2إسبانيا

0.9%1السويد

0.9%1سويسرا

46.4%51أوروبا

النسبة من املجموع عدد طلبات املساعدة

0.9%1جزيرة سانت لوسيا

0.9%1فنزويال

1.8%2أميركا الجنوبية

0.9%1كيرغستان

0.9%1الفلبين

1.8%2روسيا

3.6%4آسيا

1.8%2كندا

13.6%15الواليات المتحدة

15.5%17أميركا الشمالية

3.6%4البحرين

2.7%3األردن

0.9%1العراق

1.8%2عمان

0.9%1سوريا

10%11الشرق األوسط والخليج العربي

0.9%1نيجيريا

0.9%1جزر موريس

1.8%2أفريقيا

5.4%6أستراليا

15.5%17األمم المتحدة

100%110المجموع

المساعدة طلبات  مصدر 
الواردة من الخارج 

األمم املتحدة
٪١٥

الشرق األوسط
واخلليج العربي

٪١٠

أستراليا
٪٥

أفريقيا
٪٢

أميركا اجلنوبية
٪٢

آسيا
٪٤

أميركا الشمالية
٪١٦

أوروبا
٪٤٦
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النسبة من المجموع عدد اإلبالغات

57.4%54بيروت

20.2%19جبل لبنان

12.8%12لبنان الجنوبي

5.3%5البقاع

4.3%4 لبنان الشمالي

100%94المجموع

الجغرافي التوزيع 
لإلبالغات 

٪٤,٣
لبنان الشمالي

جبل لبنان
٪٢٠,٢

٪٥٧,٤
بيروت

٪٥,٣
البقاع

لبنان اجلنوبي
٪١٢,٨

٠

١٠

١٥

٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

٥٥

٦٠

بيروت

٥٤

جبل لبنان

١٩

لبنان اجلنوبي

١٢

لبنان الشمالي

٥

البقاع

٤

٪٤,٣
لبنان الشمالي

جبل لبنان
٪٢٠,٢

٪٥٧,٤
بيروت

٪٥,٣
البقاع

لبنان اجلنوبي
٪١٢,٨

٠

١٠

١٥

٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

٥٥

٦٠

بيروت

٥٤

جبل لبنان

١٩

لبنان اجلنوبي

١٢

لبنان الشمالي

٥

البقاع

٤
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٪١
إجتار غير مشروع باألسلحة

إختالس أموال
(عامة وخاصة)

٪٢٢

جتارة املخدرات
٪١٢

تزوير
إرهاب أو متويل إرهاب ٣٩٪

٪٢٣

جرائم منظمة
٪٣

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

٢٠٠٩٢٠١٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١

تزوير
جتارة املخدرات
إختالس أموال (عامة وخاصة)

إجتار غير مشروع باألسلحة
جرائم منظمة
إرهاب أو متويل إرهاب

٪١
إجتار غير مشروع باألسلحة

إختالس أموال
(عامة وخاصة)

٪٢٢

جتارة املخدرات
٪١٢

تزوير
إرهاب أو متويل إرهاب ٣٩٪

٪٢٣

جرائم منظمة
٪٣

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

٢٠٠٩٢٠١٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١

تزوير
جتارة املخدرات
إختالس أموال (عامة وخاصة)

إجتار غير مشروع باألسلحة
جرائم منظمة
إرهاب أو متويل إرهاب

المؤشرات
2010 - 2001

بحسب اجلرائم األصلية املصّنفة
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شيكات
٥٢٪

حتاويل
شيكات
مستندات

عملة
أدوات إقتراض
مختلف

٢٠٠٩٢٠١٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

حتاويل
٩٪

مختلف
٥٪

أدوات اقتراض
١٠٪ مستندات

١٥٪

عملة
٩٪

شيكات
٥٢٪

حتاويل
شيكات
مستندات

عملة
أدوات إقتراض
مختلف

٢٠٠٩٢٠١٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

حتاويل
٩٪

مختلف
٥٪

أدوات اقتراض
١٠٪ مستندات

١٥٪

عملة
٩٪

تفصيل جرائم التزوير 
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إختالس أموال عامة
(من اخلارج)

٪١٥

إختالس أموال عامة
(محلية)

٪٨

إختالس أموال خاصة
(من اخلارج)

٪٢٥

إختالس أموال خاصة
(محلية)
٪٥٢

٢٠٠٩٢٠١٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

اختالس أموال عامة (من اخلارج)

اختالس أموال عامة (محلية)

اختالس أموال خاصة (من اخلارج)
اختالس أموال خاصة (محلية)

إختالس أموال عامة
(من اخلارج)

٪١٥

إختالس أموال عامة
(محلية)

٪٨

إختالس أموال خاصة
(من اخلارج)

٪٢٥

إختالس أموال خاصة
(محلية)
٪٥٢

٢٠٠٩٢٠١٠ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

اختالس أموال عامة (من اخلارج)

اختالس أموال عامة (محلية)

اختالس أموال خاصة (من اخلارج)
اختالس أموال خاصة (محلية)

تفصيل جرائم إختالس األموال )عامة وخاصة(
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٧٠٪

١٪
٪٣مختلف

مؤسسات 
الوساطة املالية

املؤسسات املالية
٨٪

٩٪
شركات الصرافة

٩٪
شركات التأمني

املصارف

مصارف
مؤسسات مالية
شركات التأمني

شركات الصرافة
مؤسسات الوساطة املالية

الفصل الثالثالفصل االثاني الفصل األول

الفصل األول
٢٦٪

الفصل االثاني
٣٠٪

الفصل الرابع
١٩٪

الفصل الثالث
٢٥٪

الفصل الرابع

٨

٤

١٧

٧

٦

١٠

١٥

٢٦
٥

١٥

٨

٨

٤

١٢

٤

٤

١

التغطية السنويةتغطية الفصل الرابعتغطية الفصل الثالثتغطية الفصل الثانيتغطية الفصل األولاملؤسسات امللزمة باإلبالغ

  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 

34.3%27.623%17.98%8.77%104%674  املصارف

36%018%15.40%8.76%204%508  املؤسسات املالية

63%13.834%25.64%26.110%2012%548  شركات التأمني

17.9%58.673%38.517%56.515%37.526%40715  شركات الصرافة

54.5%06%2.60%01%12.50%115  مؤسسات الوساطة املالية

100%10029%10039%10046%40  املجموع

للتثبت الميداني  التدقيق 
من اإللتزام باإلجراءات المطلوبة 

مالحظة: مت التدقيق أيضًا خالل العام 2010 لدى مؤسسات أخرى ملزمة باإلبالغ.
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مصارف

مت تدقيقها (عدد ٢٣)
لم يتم تدقيقها (عدد ٤٤)

مؤسسات مالية

شركات التأمني

مؤسسات الوساطة املالية

شركات الصرافة

مت تدقيقها (عدد ١٨)
لم يتم تدقيقها (عدد ٣٢)

مت تدقيقها (عدد ٣٤)
لم يتم تدقيقها (عدد ٢٠)

مت تدقيقها (عدد ٦)
لم يتم تدقيقها (عدد ٥)

مت تدقيقها (عدد ٧٣)
لم يتم تدقيقها (عدد ٣٣٤)

٪٣٤

٪٦٦

٪٦٤٪٣٦

٪٦٣
٪٣٧

٪٤٥٪٥٥

٪١٨

٪٨٢
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٧٠٪

١٪
٪٣مختلف

مؤسسات 
الوساطة املالية

املؤسسات املالية
٨٪

٩٪
شركات الصرافة

٩٪
شركات التأمني

املصارف

مصارف
مؤسسات مالية
شركات التأمني

شركات الصرافة
مؤسسات الوساطة املالية

الفصل الثالثالفصل االثاني الفصل األول

الفصل األول
٢٦٪

الفصل االثاني
٣٠٪

الفصل الرابع
١٩٪

الفصل الثالث
٢٥٪

الفصل الرابع

٨

٤

١٧

٧

٦

١٠

١٥

٢٦
٥

١٥

٨

٨

٤

١٢

٤

٤

١

٧٠٪

١٪
٪٣مختلف

مؤسسات 
الوساطة املالية

املؤسسات املالية
٨٪

٩٪
شركات الصرافة

٩٪
شركات التأمني

املصارف

مصارف
مؤسسات مالية
شركات التأمني

شركات الصرافة
مؤسسات الوساطة املالية

الفصل الثالثالفصل االثاني الفصل األول

الفصل األول
٢٦٪

الفصل االثاني
٣٠٪

الفصل الرابع
١٩٪

الفصل الثالث
٢٥٪

الفصل الرابع

٨

٤

١٧

٧

٦

١٠

١٥

٢٦
٥

١٥

٨

٨

٤

١٢

٤

٤

١

تخصيص الوقت في أعمال التدقيق امليداني

توزيع أعمال التدقيق امليداني
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قانون رقم 318

مكافحة تبييض األموال

أقر مجلس النواب بتاريخ 20 نيسان 2001 قانون حمل الرقم 

عن  وصدر  لبنان،  في  األموال  تبييض  مبكافحة  يتعلق   318

رئيس اجلمهورية القانون التالي نصه:

)بعد تعديله مبوجب القانون 547 تاريخ 2003/10/20(

املادة األولى

األموال  القانون،  هذا  املشروعة، مبفهوم  غير  باألموال  يقصد 

كافة الناجتة من ارتكاب إحدى اجلرائم اآلتية:

زراعة املخدرات أو تصنيعها أو اإلجتار بها.  .1

األفعال التي تقدم عليها جمعيات األشرار املنصوص عليها   .2

في املادتني 335 و 336 من قانون العقوبات واملعتبرة دوليًا 

جرائم منظمة.

و315   314 املواد  في  عليها  املنصوص  اإلرهاب  جرائم   .3

و316 من قانون العقوبات.

اإلرهابية  األعمال  او  اإلرهاب  بتمويل  املساهمة  أو  متويل   .4

هو  كما  اإلرهاب  مفهوم  بحسب  اإلرهابية  املنظمات  أو 

منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني.

اإلجتار غير املشروع باألسلحة.  .5

اخلاصة  أو  العامة  األموال  اختالس  أو  السرقة  جرائم   .6

أو  بالتزوير  أو  إحتيالية  بوسائل  عليها  اإلستيالء  أو 

املالية  واملؤسسات  املصارف  على  الواقعة  األمانة  بإساءة 

أو في  القانون  4 من هذا  املادة  املعددة في  واملؤسسات 

نطاق عملها.

تزوير العملة وبطاقات اإلئتمان والدفع واإليفاء أو األسناد   .7

العامة أو األسناد التجارية مبا فيها الشيكات. 

املادة الثانية

يعتبر تبييض أموال كل فعل يقصد منه:

إعطاء  أو  املشروعة  غير  لألموال  احلقيقي  املصدر  إخفاء   .1

تبرير كاذب لهذا املصدر، بأية وسيلة كانت.

غير  أموال  بأنها  العلم  مع  استبدالها  أو  األموال  حتويل   .2

مشروعة لغرض إخفاء أو متويه مصدرها أو مساعدة شخص 

ضالع في ارتكاب اجلرم على اإلفالت من املسؤولية.

استخدامها  أو  حيازتها  أو  املشروعة  غير  األموال  متلّك   .3

للقيام  أو  منقولة  أو غير  منقولة  أموال  توظيفها لشراء  أو 

بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة.

املادة الثالثة

ُيعاقب كل من أقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض أموال 

باحلبس من ثالث إلى سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين 

مليون ليرة لبنانية.

املادة الرابعة

على املؤسسات غير اخلاضعة لقانون سرية املصارف الصادر 

السيما  الفردية،  املؤسسات  فيها  مبا   1956/9/3 بتاريخ 

املالية  الوساطة  تتعاطى  التي  والشركات  الصرافة  مؤسسات 

اجلماعي  اإلستثمار  وهيئات  التمويلي  اإليجار  وشركات 

العقارات وجتار  وبيع  وبناء  ترويج  وشركات  التأمني  وشركات 

السلع ذات القيمة املرتفعة )حلى، أحجار كرمية، ذهب، حتف 

التي  بالعمليات  أن متسك سجالت خاصة  قدمية(،  آثار  فنية، 

تفوق قيمتها املبلغ الذي يحدده مصرف لبنان في النظام الذي 

سيضعه استنادا إلى أحكام املادة اخلامسة من هذا القانون.

الزبائن  هوية  مــن  يتحققوا  أن  أيــضــًا  عليهم  ويتوجب 

يحتفظوا  أن  على  رسمية  وثائق  إلى  باإلستناد  وعناوينهم 

تقل  ال  ملدة  بالعمليات  املتعلقة  املستندات  وعن  عنها  بصور 

عن خمس سنوات.

املادة اخلامسة

الصادر  املصارف  سرية  لقانون  اخلاضعة  املؤسسات  على 

بتاريخ 1956/9/3 القيام مبراقبة العمليات التي جتريها مع 

زبائنها لتالفي تورطها بعمليات ميكن ان تخفي تبييضًا ألموال 

ناجتة عن اجلرائم احملددة في هذا القانون. حتدد أصول هذه 

لبنان ويصدره في مهلة  الرقابة مبوجب نظام يضعه مصرف 

شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يتضمن كحد 

أدنى املوجبات التالية:

للمؤسسات  الدائمني  للزبائن  احلقيقية  الهوية  من  التحقق  أ( 

اإلقتصادي  احلق  هوية صاحب  وحتديد  واملالية  املصرفية 

أو حتت ستار أسماء  بواسطة وكالء  التعامل  في حال مت 

مستعارة عائدة ألشخاص أو ملؤسسات أو لشركات أو عن 

طريق حسابات مرقمة.

الزبائن  بهوية  يتعلق  فيما  ذاتها  التحقق  إجرءات  تطبيق  ب( 

املطلوبة  العمليات  سلسلة  أو  العملية  كانت  إذا  العابرين 

تفوق مبلغًا معينًا من املال.

اإلحتفاظ بصور املستندات املتعلقة بالعمليات كافة وبصور  ج( 

الوثائق الرسمية املتعلقة بهوية املتعاملني ملدة خمس سنوات 

على األقل بعد إجناز العمليات أو إقفال احلسابات.

عمليات  وجود  احتمال  على  تدل  التي  املؤشرات  حتديد  د( 

العمليات  لكشف  واحلذر  احليطة  ومبادئ  لألموال  تبييض 

املشبوهة.

إفادات  إعطاء  بعدم  واملالية  املصرفية  املؤسسات  إلتزام  هـ( 

اإلداريـــة  السلطات  تضليل  بغية  للحقيقة   مــغــايــرة 

القضائية. أو 
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حتقق مفوضي مراقبة املصارف واملؤسسات املالية من تقيد  و( 

هذه املؤسسات بأحكام النظام موضوع هذه املادة وإبالغ 

حاكم مصرف لبنان عن أية مخالفة بهذا الشأن.

املادة السادسة

تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي،   .1

ممارسة  في  خاضعة  غير  املعنوية،  بالشخصية  تتمتع 

عمليات  في  التحقيق  مهمتها  املصرف،  لسلطة  أعمالها 

تبييض األموال والسهر على التقيد باألصول وباإلجراءات 

املنصوص عليها في هذا القانون وتسمى فيما يلي »هيئة 

التحقيق اخلاصة« أو »الهيئة«.

تتألف »هيئة التحقيق اخلاصة« من:  .2

من  حضوره،  تعذر  حال  وفي  لبنان،  مصرف  حاكم   •
ينتدبه من بني نوابه           رئيسًا

رئيس جلنة الرقابة على املصارف، وفي حال تعذر حضوره،   •
من ينتدبه من بني أعضاء اللجنة املذكورة       عضواً

حال  وفي  العليا،  املصرفية  الهيئة  في  املعني  القاضي   •"
تعذر حضوره، قاٍض رديف يعينه مجلس القضاء األعلى 

ملدة تعادل مدة تعيني األصيل                   عضواً

بناًء  عضو أصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء   •
على إنهاء حاكم مصرف لبنان.          عضواً

أن  على  للسر  أمينًا  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  تعـيِّـن   .3

قراراتها  بتنفيذ  يقوم  وأن  بها  تكلفه  التي  لألعمال  يتفرغ 

وباإلشراف املباشر على جهاز خاص من املدققني تنتدبهم 

عليها في هذا  املنصوص  املوجبات  تنفيذ  ملراقبة  »الهيئة« 

يعتد جتاه  أن  منها بشكل مستمر دون  والتحقق  القانون 

 1956/9/3 بتاريخ  الصادر  القانون  بأحكام  منهم  أي 

املتعلق بسرية املصارف.

في  التحقيقات  إجراء  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  مهمة   .4

أموال  تبييض  جرائم  تشكل  بأنها  يشتبه  التي  العمليات 

وتقرير مدى جدية األدلة والقرائن على ارتكاب هذه اجلرائم 

أو إحداها.

يحصر »بالهيئة« حق تقرير رفع السرية املصرفية لصالح   

املراجع القضائية املختصة ولصالح الهيئة املصرفية العليا 

ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن احلسابات املفتوحة لدى 

املصارف أو املؤسسات املالية والتي يشتبه أنها استخدمت 

لغاية تبييض األموال.

جتتمع »الهيئة« بدعوة من رئيسها، مرتني في الشهر على   .5

األقل وكلما دعت احلاجة وال تكون اجتماعاتها قانونية إال 

بحضور ثالثة أعضاء على األقل.

تعادلت  وإذا  احلضور  بأكثرية  قراراتها  »الهيئة«  تتخذ   .6

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.

هذا  صدور  تاريخ  من  شهر  مدة  خالل  »الهيئة«  تضع   .7

القانون، نظامًا لسير عملها، ونظامًا للمستخدمني التابعني 

لها وللمتعاقدين معها واخلاضعني للقانون اخلاص والسيما 

ملوجب احلفاظ على السرية.

يتحمل مصرف لبنان نفقات »الهيئة« واألجهزة التابعة لها   

مبوافقة  حتظى  أن  على  تضعها  التي  املوازنة  ضمن  من 

املجلس املركزي ملصرف لبنان.

املادة السابعة

الرابعة  املادتني  في  إليهم  املشار  املعنيني  على  يقتضي   .1

عن  »الهيئة«  إلى  فورًا  اإلبالغ  القانون  هذا  من  واخلامسة 

تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال.

على  الرقابة  جلنة  لدى  العاملني  املراقبني  على  يقتضي   .2

املصارف إبالغ »الهيئة« بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات 

التي يطلعون عليها مبناسبة قيامهم مبهامهم والتي يشتبهون 

بأنها تخفي تبييض أموال.

املادة الثامنة

املشار  املعنيني  من  املعلومات  تلقيها  فور  »الهيئة«  جتتمع   .1

إليهم في املادة السابعة أعاله أو فور تلقيها املعلومات من 

السلطات الرسمية اللبنانية أو األجنبية.

ثالثة  مهلة  ضمن  »الهيئة«  تتخذ  املعلومات،  تدقيق  بعد   .2

احلسابات  أو  احلساب  بتجميد  مؤقتًا  قرارًا  عمل،  أيام 

إذا  واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  أيام  ملدة خمسة  املشبوهة 

بأنه  اشتبه  إذا  أو  مجهواًل  يزال  ال  األموال  كان مصدر 

املهلة املذكورة  تبييض أموال. وفي خالل  ناجم عن جرم 

احلسابات  أو  احلساب  بشأن  بتحقيقاتها  »الهيئة«  تقوم 

املشبوهة إما مباشرة أو بواسطة من تنتدبه من أعضائها 

أو املسؤولني املعنّيني لديها أو بواسطة أمني السر لديها 

من  كل  ويقوم  املراقبة  مفوضي  بني  من  تعينه  من  أو 

هؤالء مبهامه شرط التقيد بالسرية ودون أن يعتد جتاهه 

املتعلق   1956/9/3 بتاريخ  الصادر  القانون  بأحكام 

املصارف. بسرية 

بعد إجراء التحقيقات وخالل مهل التجميد املؤقت للحساب   .3

إما  نهائيًا  قرارًا  »الهيئة«  تصدر  املشبوهة  للحسابات  أو 

بتحرير هذا احلساب إذا لم يتبني لها أن مصدر األموال 

احلساب  عن  املصرفية  السرية  برفع  وإما  مشروع  غير 

حال  وفي  جتميدها  ومواصلة  بها  املشتبه  احلسابات  أو 

عدم إصدار »الهيئة« أي قرار بعد إنقضاء املهلة كما هو 

احلساب  يعتبر  أعاله  الثانية  الفقرة  في  عنها  منصوص 

محررًا حكمًا. وال تقبل قرارات »الهيئة« أي طريق من طرق 

املراجعة، العادية وغير العادية، اإلدارية أو القضائية، مبا 

في ذلك املراجعة لتجاوز حد السلطة.
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أن  »الهيئة«  على  املصرفية،  السرية  رفع  املوافقة على  عند   .4

إلى  املعلل  النهائي  قرارها  عن  األصل  طبق  نسخة  ترسل 

كل من النائب العام التمييزي وإلى الهيئة املصرفية العليا 

بشخص رئيسها وإلى صاحب العالقة وإلى املصرف املعني 

بواسطة  وإما  مباشرة  إما  املعنية  اخلارجية  اجلهة  وإلى 

املرجع الذي وردت املعلومات عن طريقه.

املادة التاسعة

ميكن لرئيس »الهيئة« أو ملن ينتدبه من أعضاء الهيئة مباشرة 

)القضائية - كافة  األجنبية  أو  اللبنانية  السلطات   مخابرة 

اإلدارية - املالية واألمنية( بغية طلب معلومات أو اإلطالع على 

تفاصيل التحقيقات التي تكون قد أجرتها حول األمور املرتبطة 

أو املتصلة بتحقيقات جتريها »الهيئة«. وعلى السلطات اللبنانية 

املعنية أن تستجيب لطلب املعلومات فورًا.

املادة العاشرة

جلمع  اإلدارية  »الوحدة  يسمى  مركزيًا  جهازًا  »الهيئة«  تعيِّـن 

املعلومات املالية« يكون املرجع الصالح واملركز الرسمي لرصد 

وجمع املعلومات املتعلقة بجرائم تبييض األموال وحفظها وتبادل 

املعلومات مع نظيراتها من األجهزة األجنبية.

»الهيئة«  إعالم  املالية  املعلومات  جلمع  اإلدارية  الوحدة  على 

تبييض  جرائم  عن  لديها  املتوافرة  باملعلومات  دوري  بشكل 

األموال.

وأتعاب كل  الوحدة ومهامهم  »الهيئة« عدد أعضاء هذه  حتدد 

حال  في  وتصرفهم  املسلكية  التدابير  بحقهم  وتتخذ  منهم 

تعرضهم  إمكانية  دون  ذلك  يحول  وال  بواجباتهم  إخاللهم 

للمالحقة اجلزائية أو املدنية.

املطبقة على أعضاء  ذاتها  املوجبات  يطبق على جميع هؤالء 

السرية. على  احلفاظ  موجب  السيما  »الهيئة« 

املادة احلادية عشرة

باستثناء قرار »الهيئة« باملوافقة على رفع السرية املصرفية، يتسم 

بالسرية املطلقة موجب اإلبالغ املنصوص عليه في هذا القانون 

من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي واملستندات املقدمة لهذه 

الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحلها.

املادة الثانية عشرة

أو  لديها  والعاملني  »الهيئة«  وأعضاء  رئيس  من  كل  يتمتع 

املنتدبني من قبلها باحلصانة ضمن نطاق عملهم وفقًا ألحكام 

أو  القانون بحيث ال يجوز اإلدعاء عليهم أو على أحدهم  هذا 

مالحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلقان بقيام أي منهم 

الصادر  القانون  في  عليها  املنصوص  اجلرائم  ومنها  مبهامه 

بتاريخ 1956/9/3 واملتعلق بسرية املصارف إال بحال إفشاء 

السرية املصرفية.

عندما  عينها  باحلصانة  وموظفيه  املصرف  من  كل  يتمتع  كما 

يقومون بتنفيذ املوجبات امللقاة على عاتقهم مبوجب هذا القانون 

أم مبوجب قرارات »الهيئة«.

املادة الثالثة عشرة

إلى سنة وبغرامة حدها األقصى  يعاقب باحلبس من شهرين 

من  كل  العقوبتني  هاتني  بإحدى  أو  لبنانية  ليرة  عشرة ماليني 

واحلادية  والسابعة  واخلامسة  الرابعة  املواد  أحكام  يخالف 

عشرة من هذا القانون.

املادة الرابعة عشرة

تصادر ملصلحة الدولة األموال املنقولة وغير املنقولة التي يثبت 

مبوجب حكم نهائي أنها متعلقة بأي من اجلرائم املذكورة في 

املادة األولى من هذا القانون أو محصلة بنتيجتها ما لم يثبت 

أصحابها، قضائيًا، حقوقهم الشرعية بشأنها.

املادة اخلامسة عشرة

من   4-3-2 الفقرات  في  عليها  املنصوص  التحفظات  تلغى 

املادة األولى من القانون رقم 426 تاريخ 1995/5/15 املتعلق 

غير  اإلجتار  ملكافحة  املتحدة  األمم  إتفاقية  بإبرام  باإلجازة 

املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988، كما تلغى 

املادة 132 من القانون رقم 673 تاريخ 1998/3/16 املتعلق 

باملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف.

املادة السادسة عشرة

أو  املخالفة  األحكام  بجميع  القانون،  هذا  نفاذ  فور  يعتد،  ال 

قانون  في  الواردة  تلك  والسيما  مضمونه  مع  تأتلف  ال  التي 

القانون  وفي   1956/9/3 بتاريخ  الصادر  املصارف  سرية 

واملؤثرات  باملخدرات  املتعلق   1998/3/16 تاريخ   673 رقم 

العقلية والسالئف.

املادة السابعة عشرة

يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 2001

اإلمضاء: إميل حلود

صدر عن رئيس اجلمهورية

 رئيس مجلس الوزراء

اإلمضاء: رفيق احلريري
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قانون رقم 32 تاريخ 2008/10/16  

توسيع صالحية »هيئة التحقيق اخلاصة« 

املنشأة بالقانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 املتعلق 

مبكافحة تبييض األموال

مادة وحيدة

يحصر بـ »هيئة التحقيق اخلاصة« املنشأة مبوجب القانون رقم 

األموال  تبييض  مبكافحة  املتعلق   2001/4/20 تاريخ   318

صالحية جتميد ورفع السرية املصرفية عن احلسابات املصرفية 

املتعلقة  اإلجراء  املرعية  والقوانني  لإلتفاقات  تطبيقًا  وذلك 

مبكافحة الفساد السيما إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

على أن تعتمد بهذا اخلصوص األصول املنصوص عليها في 

القانون رقم 318 املذكور أعاله.

يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسيمة.

بعبدا في 16 تشرين األول 2008

اإلمضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس اجلمهورية

رئيس مجلس الوزراء

نيورة اإلمضاء: فؤاد السـ

 

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83

للمصارف واملؤسسات املالية

نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

)بعد آخر تعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم 241

 تاريخ 30 كانون األول 2010( 

املادة 1

تاريخ   318 رقم  القانون  ألحكام  تنفيذًا  النظام  هذا  وضع 

2001/4/20 املتعلق مبكافحة تبييض األموال. 

على املصارف إجراء رقابة على العمليات التي جتريها مع عمالئها 

لتالفي تورطها في عمليات تبييض أموال أو متويل إرهاب وذلك 

باعتمادها، على األقل، القواعد احملددة في هذا النظام.

القسم األول: العالقات مع املصارف األجنبية املراسلة 

في اخلارج

املادة 2

على املصرف، عند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خارجي، 

التأكد من أنه ليس مصرفًا صوريًا وأن له وجودًا فعليًا وذلك 

إلى  باإلضافة  عليها،  يستحصل  ثبوتية  وثائق  إلى  استنادًا 

كونه ال يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو 

ملكافحة  وفعالة  كافية  إجراءات  ويعتمد  جيدة  لرقابة  خاضع 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

باإلضافة إلى ما سبق، على املصرف تطبيق اإلجراءات التالية:

اإلستحصال على موافقة اإلدارة التنفيذية العليا قبل إقامة   .1

عالقات مع مصارف مراسلة.

التثبت من طبيعة نشاط املصرف األجنبي الذي يتعامل معه   .2

.»Respondent Bank«

الذي  حتديد مسؤولية كل من املصرف واملصرف األجنبي   .3

بالنسبة  السيما   »Respondent  Bank« معه  يتعامل 

األجنبية  املصارف  قبل  من  لديه  املفتوحة  الدفع  حلسابات 

من  والتأكد   )Payable Through Accounts( املراسلة 

العمالء  التعرف على  بيانات  تقدمي  قدرة هذه األخيرة على 

املعنيني عند الطلب.

 القسم الثاني: العالقات مع العمالء وإجراءات 

الواجبة العناية 

املادة 3

كان  سواء  معنوي  أو  طبيعي  شخص  كل  بالعميل  يقصد   .1

شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها، أو هيئة أو منظمة أو 

جمعية ال تتوخى الربح )صناديق التعاضد، التعاونيات، دور 

الرعاية اإلجتماعية، اجلمعيات اخليرية، األندية، إلخ...(

على املصارف، كل في ما خصها، أن تعتمد إجراءات واضحة   .2

لفتح احلسابات، وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي 

تشمل التحقق من هوية كل من عمالئها الدائمني والعابرين، 

أو من  التعامل  الغرض من  املقيمني وحتديد  املقيمني وغير 

اإلقتصادي  احلق  وصاحب  منهما  أي  ونوع  احلساب  فتح 

مستمر، السيما  بشكل  العمليات  ومراقبة  األموال  ومصدر 

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.

تشمل عمليات الصندوق املدفوعات النقدية التي يجريها 

األموال، صرف  )إيداع  املصارف  شبابيك  على  العميل 

املالية  الصكوك  شراء  الثمينة،  املعادن  شراء  العمالت، 

شراء  الصندوق،  على  بأذونات  نقدًا  اإلكتتاب  نقدًا، 

شيكات نقدًا مبا فيها الشيكات السياحية إلخ...(
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على املوظف املولج بتنفيذ العملية، التحقق من هوية العميل،   .3

بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا الحظ أن هناك عمليات 

متعددة جتري مببالغ تقل عن احلد األدنى املذكور في البند 

)2( من هذه املادة ويبلغ أو يفوق مجموعها/10000/د.أ. 

حسابات  على  أو  نفسه  احلساب  على  وذلك  يعادله  ما  أو 

متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد 

العمالء مبحاولة تبييض أموال أو متويل إرهاب.

بتنفيذ  املولج  املوظف  على  العميل،  هوية  من  التحقق  بغية   .4

العملية أن يطلب من العميل:

إذا كان شخصًا طبيعيًا، إبراز جواز السفر أو بطاقة   أ( 

الهوية أو بيان القيد اإلفرادي أو إجازة إقامة.

إذا كان شخصًا معنويًا، إبراز مستندات مصادقًا عليها  ب( 

التسجيل  األساسي وشهادة  النظام  عن  لألصول  وفقًا 

أو  األسهم  توزيع  كيفية  تبني  والئحة  امللكية  وهيكلية 

والئحة  مباشرة(  غير  أو  مباشرة  )بصورة  احلصص 

املفوضني بالتوقيع باإلضافة إلى صورة عن هوية املمثل 

القانوني واملديرين واألشخاص الطبيعيني الذين ميلكون، 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تخولهم السيطرة 

الفعلية على إدارة الشركة. 

أو  أصل  إبراز  وكيل،  طريق  عن  تتم  العملية  كانت  إذا  ج( 

نسخة طبق األصل عن الوكالة باإلضافة إلى إبراز صورة 

عن املستندات املتعلقة بهوية الوكيل واملوكل، كما يتوجب 

تطبيق إجراءات العناية الواجبة، املنصوص عليها في البند 

)2( من املادة 3 أعاله، على الوكيل غير املهني.

تصديقًا  املراسلة،  طريق  عن  تتم  العملية  كانت  إذا  د( 

مبوجب  أو  ذاتها  الوثيقة  على  التوقيع  على  رسميًا 

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  ميكن  آخر  مصرف  من  أو  فروعه 

جيدة  لرقابة  خاضعًا  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 أيضًا لرقابة جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة 

ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

أو  البيانات  صحة  عن  الناجتة  املسؤولية  املصرف  يتحمل 

هوية  على  للتعرف  ثالث  طرف  على  اعتماده  عند  املعلومات 

العمالء والتحقق منها.

على املصرف أن يحتفظ مبعلومات عن العميل، السيما   .5

إسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته، وعن وضعه 

املالي، وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق 

إقفال  بعد  األقل  على  سنوات  خمس  ملدة  تقدم  مما 

املستندات  جميع  وعن  العمل  عالقة  إنهاء  أو  احلساب 

األقل  على  سنوات  خمس  ملدة  كافة  بالعمليات  املتعلقة 

بعد إجناز العملية.

عند تعّذر القيام بإجراءات العناية الواجبة، املنصوص   .6

للعمالء  أعاله،   3 املادة  من   )2( البند  في  عليها 

واملستفيدين احلقيقيني بصورة مرضية، ينبغي عدم فتح 

يجب  كما  املعاملة،  إجراء  أو  التعامل  بدء  أو  احلساب 

الّنظر في القيام بإبالغ »هيئة التحقيق اخلاصة« املنشأة 

مبوجب القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20.

املادة 4

العميل ليس صاحب احلق  بأن  الشك  على املصرف، في حالة 

طرف  هو  احلق  صاحب  بأن  العميل  أفاد  إذا  أو  اإلقتصادي 

فيه صاحب  يحدد  العميل تصريحًا خطيًا  من  يطلب  أن  ثالث، 

وشهرته  إسمه  والسيما  الفعلي(  )املستفيد  اإلقتصادي  احلق 

يحتفظ  وأن  املالي  ومعلومات عن وضعه  ومهنته  إقامته  ومكان 

بنسخة عن هذا التصريح  وعن هوية صاحب احلق اإلقتصادي 

للمدة املذكورة في البند )5( من املادة 3 أعاله. 

احلاالت  في  اإلقتصادي  احلق  هوية صاحب  حول  الشك  يقوم 

املذكورة أدناه، وذلك على سبيل البيان ال احلصر:

في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني )غير محام أو وكيل   أ( 

عام أو وسيط مالي مثاًل( يتضح، حسب الظاهر، أن ال عالقة 

تربطه باملوكل تفسر مبرر توكيله.

في حال مت التعامل  من خالل حسابات مرقمة أو عن طريق  ب( 

.)Front Companies( مؤسسات أو شركات تشكل واجهة

إذا كان الوضع املالي للعميل معروفًا من قبل املوظف الذي  ج( 

املنوي إجراؤها  العملية  قيمة  و كانت  العملية،  بتنفيذ  يقوم 

غير متناسبة مع وضعه املالي.

إذا استرعت إنتباه املصرف، ضمن إطار ممارسة أعماله،   د( 

أية مؤشرات الفتة أخرى.

املادة 5

بصفته  لبنان  مصرف  حاكم  إلى  فورًا  يبلغ  أن  املصرف  على 

أو  تأكيدات  لديه  كانت  إذا  اخلاصة«  التحقيق  لـ  »هيئة  رئيسًا 

شكوك بأن العملية املصرفية أو محاولة  إجراء ها تتعلق بتبييض 

أموال أو متويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية 

والسيما عندما:

التصريح  إزالتها حول صحة  ويتعذر  لديه شكوك  تنشأ  	•
احلق  صاحب  هوية  عن  العميل  به  أدلى  الذي  اخلطي 

اإلقتصادي أو أنه أعطي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة 

عن هذه الهوية.

يتبني له أنه ضلّل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية  	•
حول  شكوك  لديه  وتستمر  اإلقتصادي  احلق  صاحب 

املعلومات املقدمة من العميل.



تبييض األموال وتمويل اإلرهاب62 مكافحة  قوانين وأنظمة 

يتم إرجاع حتاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناًء لطلب  	•
أو  التزوير  بسبب  املراسلة،  املصارف  والسيما  املعنيني 

بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.

املادة 6

على املصارف أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر 

قبل  املفتوحة  فيهم أصحاب احلسابات  كافة مبن  على عمالئها 

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 سابقًا أو في حال حدوث تغييرات الحقة في هوية 

العميل أو هوية صاحب احلق اإلقتصادي.

الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة  لهذه 

التواريخ لتنفيذ هذه املوجبات.

القسم الثالث: مراقبة بعض العمليات والعمالء

املادة 7

مصدر  عن  العميل  من  يستعلم  أن  املصرف  على  يتوجب   .1

املستفيد  وهوية  العملية  موضوع  وعن  ووجهتها  األموال 

وصاحب احلق اإلقتصادي، وذلك عندما تنطوي العملية على 

اخلصائص التالية:

من  إعتيادية  غير  ظروف  في  العملية  هذه  جتري  أن   أ( 

التعقيد، وعلى املصرف أن يقدر هذه الظروف ليس فقط 

بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها، بل أيضًا بالنظر إلى 

غايتها الظاهرة.

أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبررًا إقتصاديًا أو هدفًا  ب( 

والنشاط  العملية  التفاوت بني  ، خصوصًا بسبب  مشروعًا

املهني للعميل أو حتى بينها وبني عاداته أو شخصيته.

أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيمًا في  ج( 

دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل املالي أو تطبقها 

بشكل غير كاٍف.

على املصرف، عند قبوله شيكًا مسحوبًا عليه من أية مؤسسة   .2

بناًء لطلب  أية عملية مصرفية  بتنفيذ  صرافة أو عند قيامه 

أي من مؤسسات الصرافة لصالح أحد عمالئها، سواء كان 

ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال جتاوز قيمة 

يتخذ  أن  يعادلها،  أو ما  العملية /10000/د.أ.  أو  الشيك 

اإلجراءات التالية:

التأكد من استالمه اإلشعار املنصوص عليه في املادة   أ( 

مهنة  تنظيم  لقانون  التطبيقي  النظام  من  التاسعة 

تاريخ   7933 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق  الصرافة 

العملية  باملعلومات املطلوبة عن  املتعلق   ،2001/9/27

ما  السيما  املصرفية  العملية  عن  أو  الشيك  موضوع 

يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة أموااًل نقدية أم 

ال، وعن مصدر هذه األموال ووجهتها وهوية املستفيد 

وصاحب احلق اإلقتصادي.

اإلحتفاظ باإلشعار املذكور ملدة خمس سنوات. ب( 

اإلستحصال على اإلشعار املنوه عنه أعاله مباشرة من  ج( 

مؤسسة الصرافة املعنية، في حال عرض الشيك عليه أو 

في حال طلب منه تنفيذ العملية املصرفية، قبل استالمه 

اإلشعار املذكور.

على املصرف إعالم مصرف لبنان، فورًا، عند تلكؤ مؤسسة   .3

صرافة عن إرسال اإلشعار املذكور في البند )2( أعاله.

املادة 8

على املصارف، كل في ما خصها:

أن تأخذ، بشكل خاص، وعلى سبيل البيان ال احلصر،   أ( 

باملؤشرات اآلتية كداللة على تبييض األموال أو متويل 

اإلرهاب:

1. مبادلة كمّيات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل 

قطع أكبر من نفس العملة أو من عمالت أخرى.

املتكّررة،  أو  الكبيرة   )Cambio( القطع  عمليات   .2

انطالقًا من مبالغ نقدية.

أو  كبيرة  مبالغ  كإيداع  العميل  حساب  حركة   .3

إلى  نسبة  مبررة  غير  ملبالغ  متكررة  إيداعات 

نشاطاته الظاهرة.

مبالغ  لتحويل  أساسية  بصورة  حساب  تشغيل   .4

كبيرة إلى بلدان أجنبية أو لتلقي حتويالت كبيرة 

منها، في حني يظهر أن نشاط العميل ال يبّرر مثل 

هذه العمليات.

بنشاط  املتصلة  املتكررة  أو  الكبيرة  العمليات   .5

أنها  يتبني  والتي  )أوف - شور(  خارجي  عميل 

غير متناسبة مع حجم نشاط العميل.

إستبدال كميات نقدية بطلبات حتاويل إلكترونية   .6

أو شيكات مصرفية.

تغيير في منط عمليات اإليداع لدى عميل معفى   .7

 )CTS( النقدية  العمليات  إستمارة  تعبئة  من 

.)Cash Transaction Slip(

إيداعات  من  كبيرة  نقدية  بعمليات  العميل  قيام   .8

وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاٍف.

صرف أو تلقي شيكات ُتدفع حلامله مصدرة في   .9

ومظهرة  شخص  ألمر  مسحوبة  أو  أجنبي  بلد 

من أشخاص سابقني للمودع أو شيكات مببالغ 

متنوعة قد تكون غير مرتبطة بعمليات جتارية أو 

زعم بأنها متأتية من املقامرة.
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مصرفية  حتاويل  و/أو  نقدية  إيداعات  حصول   .10

يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة.

تبررها  ال  العمالء  ألحد  عديدة  حسابات  وجود   .11

في  كثيرة  نقدية  إجراء حتويالت  أو  عمله  طبيعة 

ما بني وعبر هذه احلسابات.

حصول إيداعات نقدية و/أو حتاويل مصرفية في وقت   .12

ال ينتج نشاط العميل هذا احلجم من األموال.

حساب  في  مصرفية/سياحية  شيكات  إيداع   .13

بإسم شركة/مؤسسة ال تبرر طبيعة عملها ذلك.

مصرفية  حتويالت  و/أو  نقدية  عمليات  حصول   .14

تبدو غير عادية بالنسبة ملوقع الفرع.

إلكترونيًا  تنفذ  التي  املصرفية  العمليات   .15

)E-Banking( والتي تبدو غير إعتيادية.

أن تتابع من خالل الوحدات واألقسام املشار إليها في   ب( 

املادة 11 من هذا النظام، احلسابات املفتوحة والعمليات 

التي جتري لديها، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة 

تتيح استخالص تقارير دورية )يومية، أسبوعية، شهرية، 

عليها  تنطبق  التي  والعمليات  احلسابات  حول  سنوية( 

املؤشرات كتلك املذكورة أعاله.

التطورات  استغالل  سوء  ملنع  كافية  تدابير  تتخذ  أن   ج( 

التكنولوجية في تبييض األموال أو متويل اإلرهاب.

املادة 9

على املصارف:

 Risk Based( املخاطر  على  مبنية  مقاربة  إعتماد  أواًل: 

Approach( لتصنيف العمالء والعمليات وفق درجات 
 )Low Risk( محدودة  مخاطر  التالية:  املخاطر 

عالية  ومخاطر   )Medium Risk( متوسطة  ومخاطر 

.)High Risk(

تؤخذ باإلعتبار، على سبيل الذكر ال احلصر، املخاطر 

التالية:

:)Customer Risk( مخاطر العميل  .1

األموال  على  أساسًا  املعتمدة  املهن  ذوو  العمالء   أ( 

واألحجار  الذهب  جتارة  )الصرافة،  النقدية 

الشركات  الليلية،  واملالهي  املطاعم  الثمينة، 

العقارية، جتارة السيارات...(.

الذين  سياسيًا  املعرضون  األجانب  األشخاص   ب( 

يشغلون أو كانوا قد شغلوا مراكز رسمية مهمة 

 »PEPs«  )Politically Exposed Persons(
وأفراد عائالتهم وشركاؤهم املقربني. 

.)Offshore( »شركات »األوف - شور  ج(  

الشركات املوجودة في بلدان معروفة بأنها جنات   د( 

.)Tax Haven( ضريبية

Non( وجــاهــيــًا  يتعاملون  ال  الــذيــن  العمالء   هـ( 

Face-to-Face Customers( مع املصرف. 

وسطاء  خالل  من  فقط  يتعاملون  الذين  العمالء   و( 

.)Intermediaries(

العمالء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود اإلئتمانية   ز( 

.)Trust( أو عن طريق التراست )Fiduciary(

الشركات ذات الرأس املال املكون كليًا أو جزئيًا من  ح( 

.)Bearer Shares( أسهم حلامله

العمالء من رعايا دول أو مقيمني في دول ال تطبق  ط( 

بشكل  تطبقها  أو  املالي  العمل  مجموعة  توصيات 

غير كاٍف.

:)Country Risk( مخاطر البلد  .2

األموال  تبييض  املتعلقة مبكافحة  القوانني  صرامة   أ( 

والقضائية  الرقابية  األجهزة  وفعالية  اإلرهاب  ومتويل 

املوجلة بتطبيقها.

وجود سرية مصرفية. ب( 

وضع البلد في ما خص الفساد واجلرمية املنظمة. ج( 

 :)Service Risk( مخاطر اخلدمات  .3

.)Private Banking( إدارة احملافظ اخلاصة  أ( 

 :)Payable Through Accounts( الدفع  حسابات  ب( 

املؤسسات  أو  املصارف  تفتحها  حسابات  وهي 

بتصرف  وتضعها  أخرى  مصارف  لدى  املالية 

خالل  من  أو  مباشرًة  الستعمالها  عمالئها 

متفرعة. حسابات 

.)Electronic Banking( العمل املصرفي اإللكتروني ج( 

املخاطر  على  ترتكز  للمراقبة  وإجراءات  تدابير  وضع   : ثانيًاً

أدنى  كحد  واعتماد،   )Risk Based Control(
املعرضني  األجانب  األشخاص  خص  ما  وفي   

»مخاطر  بدرجة  املصنفة  والعمليات  والعمالء  سياسياً 

املخاطر لتصنيف  وفقًا   )High Risk(  عالية« 

)Risk Scoring(، التدابير أو اإلجراءات التالية:

املراقبة  في  التشدد  أهمية  حول  التوعية  زيادة   .1

أولوية. وإعطائها 

اإلستحصال على معلومات أكثر تفصياًل عن العمالء   .2 

مصدر  حتديد  السيما   )Increased KYC Levels(
ثروتهم.

احلصول على املوافقات اإلدارية الالزمة، التي تتناسب   .3

مع  التعامل  إستمرار  أو  للتعامل  املخاطر،  ودرجة 

العمالء ولتنفيذ العمليات.
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العمالء  مــع  للعالقة  ـــة  دوري مــراجــعــة  إجـــراء   .4 

.)Periodic review of relationship(

إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف املشابه املعتمد  .5 

.)Peer Comparison(

العميل  كان  إذا  ما  لتحديد  مناسب  نظام  وضع   .6

األجنبي شخصًا معرضًا سياسيًا.

األخذ بعني اإلعتبار الفترة الزمنية لنشوء العالقة مع  ثالثًا: 

العميل وحسن التعامل معه.

إلجراء  املتخصصة  املعلوماتية  ببرامج  اإلستعانة  رابعا: 

الرقابة الالزمة وفق التصنيف املعتمد.

إعتماد سياسة خاصة، تستند إلى املوجبات املنصوص  خامسًا: 

عليها في هذه املادة، لتصنيف املخاطر وحتديد إجراءات 

الضبط املطلوب تنفيذها من قبل املعنيني.

 القسم الرابع: اللجان والوحدات اإلدارية املكلفة

 مراقبة العمليات ملكافحة تبييض األموال ومتويل 

اإلرهاب ومهامها

املادة 10

على كل مصرف عامل في لبنان:

إنشاء جلنة مختصة مؤلفة من املدير العام أو أحد مساعديه،   .1

مدير املخاطر، مدير العمليات، مدير التدقيق الداخلي، مدير 

الفروع ومن مسؤول الوحدة املنصوص عليها في البند )2( 

الذي يلي وتسمى في ما بعد »اللجنة املختصة«.

والقوانني  اإلجراءات  تطبيق  من  التحقق  وحدة  إنشاء   .2

ما  في  وتسمى   )Compliance Unit( املرعية  واألنظمة 

بعد »وحدة التحقق« وتشمل مهامها كل ما يتعلق مبكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع املصرف.  .3

املادة 11

على اللجان والوحدات اإلدارية املنشأة لدى املصارف، كل في 

إتباع  املصرف  في  املعنيني  املسؤولني  سائر  وعلى  عناها،  ما 

اإلجراءات اآليلة ملراقبة ومكافحة عمليات تبييض األموال ومتويل 

على  اإلجراءات،  هذه  تشمل  تنفيذها.  دون  وللحؤول  اإلرهاب 

سبيل الذكر ال احلصر، ما يلي:

في ما خص »اللجنة املختصة« املشار إليها في البند )1( من   .1

املادة 10 أعاله:

مكافحة  قانون  أحكام  لتطبيق  إجراءات  دليل  وضع   أ( 

تبييض األموال وأحكام هذا النظام.

 )KYC ( ــعــمــالء  ل ا فــة  ملــعــر منـــوذج  أ وضــع   ب( 

املعلومات  يتضمن   ،)Know Your Customer(

األساسية الواجب توفرها عنهم والسيما تلك املعددة في 

املادة 3 من هذا النظام، على سبيل الذكر ال احلصر.

واألنظمة  اإلجراءات  فعالية  ومن  تطبيق  حسن  من  التحقق  ج( 

املتبعة ملكافحة عمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

دوريًا  أعاله  إليها  املشار  واألنظمة  اإلجراءات  مراجعة  د( 

وتطويرها وفقًا ألحدث األساليب املتبعة.

مراقبة  طرق  على  املوظفني  لتدريب  برنامج  وضع  هـ( 

األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات 

ومتويل اإلرهاب.

التحقق«  »وحدة  من  إليها  احملالة  التقارير  مراجعة  و( 

ومن »وحدة التدقيق الداخلي« بشأن اإلجراءات املتبعة 

املخاطر  ذات  واحلسابات  االعتيادية  غير  والعمليات 

والتحاويل  النقدية  والسحوبات  اإليداعات  العالية جلهة 

وارتباطها بنشاطات إقتصادية.

إبداء الرأي بالتقارير موضوع الفقرة )و( أعاله وتقدميه  ز( 

إلى مجلس اإلدارة.

متابعة مالء مة إجراءات إعفاء بعض العمالء املعروفني  ح( 

املبالغ  لسقف  بالنسبة  املتبعة  باإلجراءات  التقيد  من 

 )CTS( النقدية  العمليات  تعبئة استمارة  املستثناة من 

)Cash Transaction Slip( عندما تبلغ أو تفوق العملية 

يوازيها وتعيني  أو ما  مبلغ عشرة آالف دوالر أميركي 

احلد األقصى لإلعفاء وتعديله تبعًا للتطورات اإلقتصادية 

املرتبطة بالعميل.

في ما خص »وحدة التحقق«:  .2

التحقق من تقيد املوظفني املعنيني بدليل إجراءات تطبيق  أ( 

املتعلقة مبكافحة  والنظامية  القانونية  النصوص  أحكام 

أمنوذج  تعبئة  ومن  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض 

معرفة العمالء )KYC( وإعداد تقارير بذلك.

املراجعة الدورية لفعالية اإلجراءات واألنظمة املتبعة في  ب( 

ورفع  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  مجال 

إقتراحاتها بتعديل هذه اإلجراءات واألنظمة إلى »اللجنة 

املختصة« املشار إليها في البند )1( من املادة 10 أعاله، 

التخاذ القرار املناسب بعد موافقة اإلدارة العامة.

مراجعة التقارير اليومية /األسبوعية التي تردها من املديريات  ج( 

والفروع املعنية حول العمليات النقدية والتحاويل.

على  للعميل  العائدة  والعمليات  كافة،  احلسابات  مراقبة  د( 

امليزانية،  )consolidated(، داخل وخارج  أساس مجمع 

واخلارج،  لبنان  في  الفروع  وجميع  الرئيسي  املركز  لدى 

للتأكد من أنها تتناسب مع املعلومات املوجودة في أمنوذج 

معرفة العمالء وأية معلومات أخرى لدى املصرف.   

العمليات  السيما  اإلعتيادية  غير  العمليات  في  التحقيق  هـ( 

من  )أ(  والبند   7 املادة  من   )1( البند  في  إليها  املشار 

الكامنة وراء  التدقيق في األسباب  يتم  املادة 8 على أن 
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واإلحتفاظ   النتائج  وتوثيق  منها  والغرض  العمليات  هذه 

التحقيق اخلاصة«  »هيئة  وتزويد  ملدة خمس سنوات  بها 

بها في حال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري )شهري على 

األقل( بهذا اخلصوص، ترفعه إلى »اللجنة املختصة«.

في ما خص التدقيق الداخلي:  .3 

وبحركة  وبالتحاويل  النقدية  بالعمليات  التدقيق   أ( 

احلسابات.

بدليل  املختصة  واألقسام  الفروع  تقيد  من  التحقق   ب( 

في  املرعية  واألنظمة  القوانني  أحكام  تطبيق  إجراءات 

ومن  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  مجال 

.)KYC( تعبئة أمنوذج معرفة العمالء

إبالغ مفوض املراقبة املعتمد مبوجب تقرير دوري عن  ج( 

املغايرات.

هو  ما  حول  تقارير  خالل  من  التحقق«  »وحدة  إطالع  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 الذي   .4

ميكن أن يكون مدير الفرع أو مدير العمليات في الفرع:

إجراءات  بدليل  الفرع  في  املوظفني  التزام  من  التحقق   أ( 

مجال  في  املرعية  واألنظمة  القوانني  أحكام  تطبيق 

تعبئة  ومن  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة 

.)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( إلكترونيًا

إبالغ »وحدة التحقق« بأية عمليات غير إعتيادية ومبدى  ج( 

تقيد الفرع باإلجراءات املطلوبة.

في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:  .5

التدقيق في التحاويل التي ترد حلساب العمالء، السيما   أ( 

اآلمر  إسم  تتضمن  ال  التي  اإللكترونية  التحاويل 

بالتحويل )ordering customer( والتي تتجاوز مبلغًا 

العميل،  لطبيعة وحجم عمل  تبعًا  معينة  ووتيرة  محددًا 

حتاويل  عمليات  خاللها  من  جتري  التي  واحلسابات 

متعددة أو خارجة عن املألوف والتحقق من سالمة هذه 

التحاويل جلهة صحة مصادرها.

إبالغ »وحدة التحقق« بواسطة مسؤول مراقبة العمليات  ب( 

بأنها  شك  أي  لديه  يكون  حتاويل  أية  عن  الفرع  في 

أموال  تبييض  قد تشكل  على عمليات مشبوهة  تنطوي 

أو متويل إرهاب.

اإلحتفاظ ملدة ال تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن  ج( 

اخلارج  من  الواردة  بالتحاويل  املرفقة  كافة  املعلومات 

والتي يتعذر إرسالها عند قيام املصرف بإجراء حتويل 

داخلي مرتبط بالتحويل الوارد.

في ما يعني أمناء الصناديق:  .6

ـــن مت  ـــذي ــاء ال ــن ــث ــاســت ــب مـــن الـــعـــمـــالء، ب ــل ــط ال  أ( 

 )CTS( النقدية  العمليات  استمارة  تعبئة   إعــفــاؤهــم، 

)Cash Transaction Slip( وتوقيعها من قبل العميل، 

معلومات  العملية  قيمة  إلى  باإلضافة  تتضمن  أن  على 

عن موضوعها وعن مصدر األموال وعن صاحب احلق 

تفوق  أو  تبلغ  نقدية  مبالغ  إيداع  عند  وذلك  اإلقتصادي 

عشرة آالف دوالر أميركي أو ما يعادلها، أو عندما جتري 

إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا املبلغ ويبلغ أو 

يفوق مجموعها /10000/ د.أ أو ما يعادله.

السقف  قيمتها عن  تزيد  التي  بالعمليات  إعداد جداول  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 يشك بأنها 

متعلقة بتبييض أموال أو متويل إرهاب.

في ما يعني املسؤول عن قسم الشيكات:  .7

شخص  لصالح  املظهرة  الشيكات  من  واحلذر  اإلنتباه   أ( 

من  مباشرة  املودعة  غير  املصرفية  الشيكات  ثالث، 

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

مراقبة  عن  املسؤول  مبهام  االقتضاء،  عند  القيام،   أ( 

العمليات في الفرع.

إعفاء  على  واملوافقة  احلسابات  فتح  عمليات  مراجعة  ب( 

النقدية  العمليات  إستمارة  تعبئة  من  العمالء  بعض 

)CTS( وحتديد سقوف اإلعفاءات وذلك باإلستناد إلى 

يرفع  أن  على  والسقوف،  اإلعفاءات  هذه  تبرر  معايير 

أسماء العمالء املعفيني وسقوف اإلعفاءات إلى »اللجنة 

املختصة« إلبداء الرأي.

التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات املدينة  ج( 

ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.

في  احلسابات  عن  املسؤول  تكليف  أو  شخصيًا  قيامه  د( 

لإلطالع  املدينني  للعمالء  دورية  بزيارات  القيام  الفرع 
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تقرير  ووضع  حساباتهم  حركة  وتقييم  أعمالهم  على 

بذلك وإرسال نسخة عنه إلى »وحدة التحقق« إذا تضمن 

التقرير إشارة إلى عمليات غير إعتيادية.

القسم اخلامس: أحكام ختامية

املادة 12

أواًل: على كل مصرف:

تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة واملتعلقة بعمليات   .1

األقل،  وتتضمن،  على  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض 

األسماء التي جرى تعميمها من قبل »هيئة التحقيق اخلاصة« 

وأسماء أصحاب احلسابات املشكوك فيها واملبلغ عنها من 

قبله، وعليه إبالغ »هيئة التحقيق اخلاصة« عن أية حسابات 

تفتح الحقًا ألي من هؤالء األشخاص بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة أو مبوجب وكالة.

املسؤولني  وإشـــراك  مستمر  بشكل  املوظفني  تــدريــب   .2

احللقات  في  املعنيني  واملوظفني  التدريبي  البرنامج  عن 

املوضوع  بهذا  املتعلقة  واحملاضرات  والندوات  الدراسية 

بغية اإلطالع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض األموال 

اإلرهاب. ومتويل 

»هيئة  إلى  الرجوع  قبل  به  يشتبه  حساب  أي  إقفال  عدم   .3

التحقيق اخلاصة«.

مسك سجل خاص بأسماء األشخاص الذين يقومون بفتح   .4

أو بتحريك احلسابات مبوجب وكالة.

توظيف  عند  والنزاهة  لإلستقامة  عالية  معايير  فرض   .5

البشرية. العناصر 

السرية  إلتزام  املسؤولية،  طائلة  حتت  املوظفني،  من  الطلب   .6

إعالم  أو  بإعالمهم  السماح  أو  العمالء  إعالم  وعدم  التامة 

يقوم  سوف  أو  أبلغ  املصرف  بأن  األطراف  من  غيرهم 

تأكيدات  وجود  حال  في  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  بإبالغ 

أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو متويل إرهاب أو 

بالتدقيق  أو  باإلستعالم  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قيام  عند 

هذه  عن  قرار  صدور  قبل  حساباتهم،  في  أو  عملياتهم  في 

وإبالغ  احلسابات  هذه  عن  املصرفية  السرية  برفع  األخيرة 

العالقة. أصحاب 

مثال أ ء  ــوســطــا ل ا بــخــدمــات  ــة  ن ــعــا اإلســت عــنــد   .7 

)Brokers & Introducers(، عدم التعامل إال مع وسطاء 
واملؤسسات  املصارف  من  املطلوبة  املعايير  يستوفون 

املالية جتاه عمالئها واحلصول منهم فورًا على املعلومات 

من  نسخ  وعلى  الواجبة  العناية  مبدأ  مبوجب  املطلوبة 

يتوجب  ذلك  إلى  باإلضافة  الطلب،  عند  الالزمة  الوثائق 

ثالثة  أطــراف  مع  التعامل  عند  واحلــذر  احليطة  إتخاذ 

متواجدة في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل املالي 

كافية.   بدرجة 

على فروع املصارف اللبنانية العاملة في اخلارج إعتماد،  ثانيًا: 

كحد أدنى، اإلجراءات املنصوص عليها في هذا النظام 

وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانني 

واألنظمة امللزمة املعمول بها في مكان وجود الفرع على 

املصرف إعالم »هيئة التحقيق اخلاصة« بذلك. 

املادة 13

على مفوض املراقبة لدى املصرف:

تقيد  من  للتحقق  الداخلي  التدقيق  إجراءات  يراجع  أن   .1

املصرف بأحكام القانون وأحكام هذا النظام، وعليه إعداد 

إدارة  مجلس  إلى  يرفعه  اخلصوص  بهذا  سنوي  تقرير 

لبنان وإلى جلنة الرقابة على  املصرف وإلى حاكم مصرف 

املصارف، على أن يتضمن هذا التقرير باإلضافة إلى نتائج 

على  الرقابة  أعمال  تفعيل  بخصوص  واقتراحاته  املراجعة 

العمليات، معلومات مفصلة حول التحقق من قيام املصرف، 

على األقل وعلى سبيل الذكر ال احلصر مبا يلي:

التقيد بأحكام املواد 4،3، 5، 6، 10، 11 و12 من هذا  أ( 

النظام.

.)KYC( تعبئة أمنوذج معرفة العمالء ب( 

وفتح  قبول  جلهة  مكتوبة  وإجراءات  سياسة  إعتماد  ج( 

احلسابات اجلديدة للعمالء.

النهائية  ووجهتها  املتلقاة  األموال  مصدر  عن  اإلستعالم  د( 

وعن مبررات العمليات النقدية احملددة في قانون مكافحة 

لإليداعات  سقوف  وحتديد  النظام  وهذا  األموال  تبييض 

اخلارج  من  الواردة  وللتحاويل  النقدية  وللسحوبات 

والواجب التنبه لها ضمن إجراءات احليطة، وكذلك إعتماد 

مناذج إيداعات تظهر مصدر األموال املودعة عند جتاوز 

اإليداع أو مجموع اإليداعات السقف احملدد.

األقل( حول حركة  على  دورية )فصلية  تقارير  حتضير  هـ( 

اإليداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة 

قبل  من  التقارير  هذه  ومراجعة  العمالء  حسابات  في 

القّيمني على اإلدارة وقسم التدقيق الداخلي.

تدابير  املعتمدة،  الداخلي  التدقيق  إجراءات  تضمني   و( 

متعلقة مبراجعة مدى التقيد بها.

رئيسًا  بصفته  لبنان  مصرف  حاكم  فورًا،  يبلغ،  أن   .2 

لـ »هيئة التحقيق اخلاصة« عن أية مخالفة ألحكام هذا النظام.

املادة 14

تطبق أحكام هذا النظام على املؤسسات املالية العاملة في لبنان.

بيروت في 18 أيار 2001

حاكم مصرف لبنان 

رياض توفيق سالمة
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للمصارف وللمؤسسات املالية وللمؤسسات التي تتعاطى 

العمليات املالية واملصرفية بالوسائل اإللكترونية

املادة األولى

 7548 رقم  األساسي  القرار  من  التاسعة  املادة  الى  يضاف 

تاريخ 2000/3/30 البند )4( التالي نصه: 

بالوسائل  األموال  حتويل  بعمليات  القيام  »4- عند   •
أو  اإليفاء  بطاقات  بواسطة  املجراة  فيها  مبا  اإللكترونية، 

الدفع أو اإلئتمان، تضمني أمر التحويل والرسائل املرفقة 

به كامل هوية اآلمر بالتحويل بشكل دقيق )اإلسم، العنوان 

ورقم احلساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم 

حساب( وذلك خالل مراحل العملية كافة.

اإللكترونية  بالوسائل  األموال  حتويل  عمليات  خص  فيما   •
أي  أو  احلساب  رقم  بذكر  اإلكتفاء  ميكن  لبنان،  داخل 

هوية  ومعرفة  العملية  بتتبع  السماح  شأنها  من  معلومة 

املعلومات  كامل  توفير  يتم  أن  شرط  بالتحويل،  اآلمر 

أو  املختصة  للسلطات  أعاله  األولى  الفقرة  في  املطلوبة 

للجهة املستفيدة من التحويل )مصرف، مؤسسة مالية....( 

خالل مهلة ثالثة أيام عمل من تاريخ طلبها.«

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون األول 2005

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمة

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 111

للمصارف وللمؤسسات املالية وملؤسسات الوساطة املالية 

ولشركات اإليجار التمويلي وملؤسسات الصرافة وللجمهور

عمليات التحاويل النقدية وفقًا لنظام احلوالة 

إن حاكم مصرف لبنان،

بناًء على قانون النقد والتسليف والسيما املادتني 70 و 174 منه،

مبهام  املتعلق   1999/10/26 تاريخ   133 رقم  القانون  على  وبناًء 

مصرف لبنان والسيما املادة األولى منه،

جلسته  في  املتخذ  لبنان  ملصرف  املركزي  املجلس  قرار  على  وبناًء 

املنعقدة بتاريخ 2007/9/19،

يقرر ما يأتي:

املادة األولى

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بـ »احلوالة« األنظمة 

املالي  القطاع  خارج  تقع  التي  األموال  لتحويل  الرسمية  غير 

املتعارف عليه والتي تقوم بها املؤسسات واألشخاص مبن فيهم 

سماسرة ووسطاء احلوالة )حواالدار(. 

املادة الثانية

القيام  حق  فقط،  )أ(  الفئة  من  الصرافة  مبؤسسات  يحصر 

بعمليات التحاويل النقدية عن طريق »احلوالة« سواء حلسابها 

أو حلساب الغير.

املادة الثالثة

بعمليات  القيام  ترغب  )أ(  الفئة  من  مؤسسة صرافة  كل  على 

التحاويل عن طريق نظام »احلوالة« أن:

تعلم، مسبقًا، مصرف لبنان خطيًا بذلك.  .1

كحد  تتضمن  »احلوالة«  لعمليات  خاصة  بسجالت  حتتفظ   .2

بهذا  املرفق  األمنوذج  في  إليها  املشار  املعلومات  أدنى 

القرار وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعمالء املعنيني 

وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات.

املادة الرابعة

تعطى املؤسسات التي تكون بوضع مخالف ألحكام هذا القرار 

مهلة ستة أشهر للتقيد بأحكامه وتسوية أوضاعها، السيما جلهة 

تطبيق أحكام الفقرة )أ( من املادة الثالثة من هذا القرار.

املادة اخلامسة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

بيروت في 24 أيلول 2007

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمة

اإلسم الثالثي لآلمر

بالتحويل

اجلنسية رقم جواز السفر

أو الهوية

قيمة املبلغ احملول 

(صادر)

الغرض من

التحويل

بلد وجهة التحويل إسم املستفيد

من التحويل

اإلسم الثالثي

للمستفيد من

التحويل

اجلنسية رقم جواز السفر

أو الهوية

قيمة املبلغ احملول

(وارد)

الغرض من

التحويل

بلد مصدرالتحويل إسم اآلمر بالتحويل

التحاويل الصادرة

التحاويل الواردة

امنوذج

 سجالت خاصة لعمليات احلوالة
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املشبوهة لتبييض األموال وفقًا للنموذج املرفق. 

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

بيروت في 4 متوز 2001

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 2

للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ عن

 عمليات تبييض األموال

عماًل بقرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها املنعقدة 

بتاريخ 2001/7/19،

السابعة واملادة احلادية  املادة  الفقرة )1( من  بأحكام  وعماًل 

املتعلق   2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  من  عشرة 

نظام  من  السادسة  املادة  وبأحكام  األموال  تبييض  مبكافحة 

األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة 

املرفق بقرار مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 2001/5/18،

عن  باإلبالغ  امللزمة  واملؤسسات  املصارف  جميع  إلى  يطلب 

تفاصيل  عن  باإلبالغ  قيامها  عند  األموال  تبييض  عمليات 

أموال،  تبييض  تخفي  بأنها  تشتبه  أو  تتأكد  التي  العمليات 

واضح  بشكل  يحمل  مغلق  مغلف  ضمن  املعلومات  إرسال 

احملددة  للحاالت  وفقًا  وموجه  جدًا«  »سري  عبارة   
ّ
وجلي

قانونًا ونظامًا إلى أمانة سر رئيس »هيئة التحقيق اخلاصة« 

–حاكم مصرف لبنان- أو إلى أمانة سر »الهيئة« 
فور  به  ويعمل  الرسمية  اجلريدة  في  اإلعالم  هذا  ينشر 

صدوره. 

بيروت في 20 متوز 2001 

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 4

للمصارف واملؤسسات املالية

تاريخ   7818 رقم  األساسي  القرار  أحكام  إلى  باإلستناد 

2001/5/18 املتعلق بنظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

ملكافحة تبييض األموال السيما املادتني الثالثة والرابعة منه، 

يطلب إلى جميع املصارف واملؤسسات املالية، التي لم تنجز حتى 

تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 136

ملؤسسات الصرافة

املادة األولى

لقانون  التطبيقي  النظام  من  التاسعة  املادة  نص  يعدل 

 7933 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق  الصرافة  مهنة  تنظيم 

يلي: كما  ليصبح   2001/9/27 تاريخ 

عند  صرافة  مؤسسة  كل  من  ُيطلب  التاسعة:  »املادة   •
مصرفية  عملية  أي  تنفيذ  طلب  أو  شيك  أي  إصدارها 

لصالح عمالئها تتجاوز قيمتها الـ/000 10/د.أ. أو ما 

الشيك  عليه  املسحوب  املصرف  فورًا  تزّود  أن  يعادلها 

بإشعار  املصرفية  العملية  خالله  من  متت  الذي  أو 

أنها  يفيد  ما  السيما  العملية،  عن  معلومات  يتضمن 

وعن  ال،  أم  نقدية  أموااًل  الصرافة  مؤسسة  تلقي  مقابل 

وصاحب  املستفيد  وهوية  ووجهتها  األموال  هذه  مصدر 

اإلقتصادي.«  احلق 

املادة الثانية

ُيعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة

ُينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

بيروت في 27 نيسـان 2007

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1

إلى املؤسسات غير اخلاضعة لقانون السرية املصرفية

السرية  لقانون  اخلاصعة  غير  كافة  املؤسسات  إلى  يطلب 

املؤسسات  فيها  مبا   1956/9/3 بتاريخ  الصادر  املصرفية 

تتعاطى  التى  والشركات  الصرافة  مؤسسات  الفردية، السيما 

التمويلي وهيئات اإلستثمار  الوساطة املالية وشركات اإليجار 

العقارات  التأمني وشركات ترويج وبناء وبيع  اجلماعي وشركات 

وجتار السلع ذات القيمة املرتفعة )حلى، أحجار كرمية، ذهب، 

 318 رقم  القانون  بأحكام  التقيد  قدمية(،  آثار  فنية،  حتف 

تاريخ 2001/4/20 )مكافحة تبييض األموال( والسيما مسك 

سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ عشرة آالف 

دوالر أميركي أو ما يوازيه.

كما يطلب من املؤسسات املذكورة أعاله اإلبالغ عن العمليات 
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تاريخه ملفات التحقق من هوية عمالئها وحتديد صاحب احلق 

الزبائن  السيما  زبائنها،  جلميع  العائدة   )KYC( اإلقتصادي 

املتعاملني معها قبل صدور القانون 318 تاريخ 2001/4/20، 

القيام بذلك مبهلة أقصاها 2004/6/30 على أن تتضمن هذه 

امللفات كحد أدنى املعلومات املرفقة بهذا اإلعالم. 

بيروت في 18 أيلول 2003

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

اإلشارة صراحة إلى ما يفيد أنهم حتققوا على مسؤوليتهم،   .2

على األقل، من األمور الواردة في امللحق املرفق بهذا اإلعالم 

وذلك بعد التدقيق الذي يجرونه على العينات الالزمة. 

بيروت في 29 نيسان 2004

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

ملحق إلعالم »هيئة التحقيق اخلاصة« رقم 5

قيام أو عدم قيام املصارف أو املؤسسات املالية بـ:  أواًل: 

 Correspondent( التحقق من هوية ونشاط املراسل  .1

Bank( واإلستحصال منه على الوثائق الثبوتية للتأكد 
 .)Shell Bank( من أنه ليس من نوع

إعتماد أمنوذج معرفة العمالء )KYC Form( يتضمن   .2

توفرها  الواجب  األساسية  املعلومات  أدنى  كحد 

 4 رقم  »الهيئة«  إعالم  مبوجب  واملطلوبة  العمالء  عن 

والتحقق من هوية العمالء الدائمني والعابرين، املقيمني 

وغير املقيمني ووكالئهم واإلستحصال من األشخاص 

ومحل  بهوياتهم  املتعلقة  املستندات  على  الطبيعيني 

املستندات  على  املعنويني  األشخاص  ومن  إقامتهم 

وهوية  وعناوينهم  ونظامهم  تسجيلهم  بشهادة  املتعلقة 

املفوضني بالتوقيع عنهم. 

إعادة التحقق دوريًا من هوية العمالء أو إعادة حتديد   .3

صاحب احلق اإلقتصادي مبن فيهم أصحاب احلسابات 

األموال  تبييض  مكافحة  قانون  صدور  قبل  املفتوحة 

باإلضافة إلى إعداد خطة عمل محددة التاريخ لتنفيذ 

إعالم  املهلة احملددة مبوجب  انتهاء  قبل  املوجبات  هذه 

»الهيئة« رقم 4. 

احلق  صاحب  هوية  لتحديد  خاصة  استمارة  إعتماد   .4

اإلقتصادي ومصدر األموال وفقًا ملا جاء في املادتني 4 

و 8 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 

إلى  ليصار  الفروع  على  وتعميمها  األموال  تبييض 

استعمالها عند الشك بهوية صاحب احلق اإلقتصادي 

ومصدر األموال. 

مكان  )اإلسم،  بالعمالء  املتعلقة  باملستندات  اإلحتفاظ   .5

ملدة  والعمليات  املالي...(  الوضع  املهنة،  اإلقامة، 

خمس سنوات على األقل بعد إقفال احلساب أو إجناز 

العملية. 

First Name:

Family Name:

Father’s Name:

Place and Date of Birth:

Nationality:

Resident    Non-Resident 

Gender:  Male  Female

Marital Status:

Name of Spouse: 

Adress:

Telephone:

Detailed Profession:

Fianacial Status:

Beneficial Right’s Owner:

Specimen of Signature:

االسم:

اسم العائلة: 

اسم األب:

الوالدة: تاريخ  و   مكان 
اجلنسية:

مقيم    غير مقيم

أنثى ذكر   اجلنس:   

الوضع االجتماعي:

الزوج:  اسم 
العنوان:

رقم الهاتف:

املهنة بالتفصيل:

الوضع املالي:

صاحب احلق االقتصادي:

منوذج توقيع العميل:

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 5

موّجه إلى مفوضي املراقبة

باإلستناد إلى نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 

تاريخ   7818 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق  األموال  تبييض 

2001/5/18 السيما املادة 13 منه،

يطلب من مفوضي املراقبة املعّينني لدى املصارف واملؤسسات 

بأحكام  عماًل  يعّدونه  الذي  السنوي  التقرير  إرسال  املالية 

في  املعنية  اجلهات  إلى  أعاله  املذكور  النظام  من   13 املادة 

مهلة أقصاها نهاية شهر آذار التالي للسنة التي جرت املراقبة 

خاللها، على أن يتضمن:

وتقييمهم  الرقابة  أعمال  تفعيل  بخصوص  توصياتهم   .1

إلجراءات الضبط الداخلي املتبعة ملكافحة تبييض األموال.



تبييض األموال وتمويل اإلرهاب70 مكافحة  قوانين وأنظمة 

إنشاء اللجنة املختصة املشار إليها في البند )1( من   .6

املادة 10 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

هو  ملا  وفقًا  مهامها  وحتديد  األموال  تبييض  ملكافحة 

منصوص عليه في املادة 11 من النظام املذكور، على 

أن يتثبت مفوض املراقبة من قيامها بهذه املهام. 

إنشاء »وحدة التحقق« املشار إليها في البند )2( من   .7

املادة 10 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

هو  ملا  وفقًا  مهامها  وحتديد  األموال  تبييض  ملكافحة 

منصوص عليه في املادة 11 من النظام املذكور، على 

التقارير  على  اإلطالع  بعد  املراقبة  مفوض  يتثبت  أن 

التي تعدها هذه الوحدة من قيامها بهذه املهام. 

تتضمن  املجمعة  للمعلومات  ممكنة  مركزية  تنظيم   .8

قبل  من  تعميمها  جرى  التي  األسماء  أدنى  كحد 

وأسماء أصحاب احلسابات  التحقيق اخلاصة«  »هيئة 

املؤسسة  أو  املصرف  من  عنها  واملُبلغ  فيها  املشكوك 

املالية وحتديث هذه املركزية بصورة مستمرة. 

إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبني أسماء   .9

حسابات  بتحريك  أو  بفتح  يقومون  الذين  األشخاص 

مبوجب وكالة. 

استخالص  تتيح  متخصصة  معلوماتية  برامج  إعتماد   .10

تقارير دورية ملراقبة حسابات الزبائن والعمليات التي 

تنطبق عليها، على سبيل الذكر ال احلصر، املؤشرات 

املنصوص عنها في املادة 9 من نظام مراقبة العمليات 

املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال. 

فروع  كل من  في  العمليات  مراقبة  تعيني مسؤول عن   .11

املصرف أو املؤسسة املالية. 

لـ»هيئة  رئيسًا  بصفته  لبنان  مصرف  حاكم  إبالغ   .12

تنطوي  بأنها  املشكوك  بالعمليات  اخلاصة«  التحقيق 

على تبييض أموال. 

مستمر  بشكل  املعنيني  واملسؤولني  املوظفني  تدريب   .13

والندوات  الدراسية  احللقات  في  وإشراكهم 

طرق  على  دائم  بشكل  إطالعهم  بغية  واحملاضرات 

األموال.  تبييض  مكافحة 

إعداد دليل إجراءات يتضمن املوجبات املنصوص عنها   .14

ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  في 

تبييض األموال على أن يراعي الدليل هيكلية املصرف 

فيها  أو  فيه  املوجودة  واألقسام  املالية  املؤسسة  أو 

وتعميمه على املوظفني والفروع العتماده. 

عن  واملسؤول  الداخلي«  التدقيق  »وحدة  من  كل  قيام  ثانيًا: 

مراقبة العمليات في الفرع واملسؤول عن قسم التحاويل 

في  الفرع  ومدير  الصناديق  وأمناء  الشيكات  وقسم 

عنها  املنصوص  املالية مبهامهم  املؤسسة  أو  املصرف 

في املادة 11 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

ملكافحة تبييض األموال.

ما إذا كانت موافقة مدير فرع املصرف أو املؤسسة املالية  ثالثًاً: 

على إعفاء بعض العمالء من تعبئة استمارة العمليات 

النقدية )CTS( وحتديد سقوف لهذه اإلعفاءات قد متا 

باإلستناد إلى معايير تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف. 

اإلجراءات  دليل  في  الواردة  غير  األساسية  األمور  رابعًا: 

املنصوص عليه في الفقرة )أ( من البند )1( من املادة 

11 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 

تبييض األموال أو املتناقضة معه.

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 7

موّجه إلى مؤسسات الوساطة املالية

 2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  إلى  باإلستناد 

املتعلق  مبكافحة تبييض األموال وتعديالته السيما املادة الرابعة 

والبند 1 من املادة السابعة منه يطلب من مؤسسات الوساطة 

املالية التقّيد كحد أدنى باإلجراءات التالية: 

 Correspondent( املراسل  ونشاط  هوية  من  التحقق   .1

Bank( واإلستحصال منه على الوثائق الثبوتية للتأكد من 
.)Shell Bank( أنه ليس من نوع

املقيمني  والعابرين،  الدائمني  العمالء  هوية  من  التحقق   .2

األشخاص  من  واإلستحصال  ووكالئهم  املقيمني  وغير 

ومحل  بهوياتهم  املتعلقة  املستندات  على  الطبيعيني 

املستندات  على  املعنويني  األشخاص  ومن  إقامتهم 

وهوية  وعناوينهم  ونظامهم  تسجيلهم  بشهادة  املتعلقة 

أمنوذج  الغرض  لهذا  واعتماد  عنهم  بالتوقيع  املفوضني 

أدنى  كحد  يتضمن   )KYC Form( العمالء  معرفة 

)اإلسم  عنهم  توفرها  الواجب  األساسية  املعلومات 

الوضع  العنوان،  الوالدة، اجلنسية،  تاريخ ومكان  الثالثي، 

صاحب  املالي،  الوضع  بالتفصيل،  املهنة  اإلجتماعي، 

والتاريخ(.  التوقيع  اإلقتصادي،  احلق 

إعادة التحقق دوريًا، السيما عند الشك، من هوية العمالء   .3

وصاحب احلق اإلقتصادي مبن فيهم أصحاب احلسابات 

املفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبييض األموال تاريخ 

2001/4/20 بغية حتديث املعلومات الواردة في أمنوذج 

معرفة العمالء )KYC Form( واإلستحصال على الوثائق 

الثبوتية الالزمة. 
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 2 البند  موضوع  بالعمالء  املتعلقة  باملستندات  اإلحتفاظ   .4

إقفال  بعد  األقل  والعمليات ملدة خمس سنوات على  أعاله 

احلساب أو إجناز العملية. 

 Compliance( العمليات  مراقبة  عن  مسؤول  تعيني   .5

Officer( تكون مهامه: 

وضع دليل إجراءات ملكافحة تبييض األموال يأخذ   •
بعني اإلعتبار املوجبات الواردة في هذا اإلعالم على 

واألقسام  املؤسسة  هيكلية  الدليل  هذا  يراعي  أن 

املوجودة فيها وتطويره عند احلاجة ووضع أمنوذج 

 2 البند  موضوع   )KYC Form( العمالء  معرفة 

اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  إلى  ورفعهما  أعاله 

عليهما.  للموافقة 

التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات املتبعة   •
)مبوجب  احلسابات  ومراقبة  األموال  تبييض  ملكافحة 

برامج معلوماتية متخصصة إذا اقتضت احلاجة تظهر 

مؤشرات تبييض األموال( للتثبت من عدم وجود عمليات 

مشكوك فيها وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية الالزمة 

ورفعها إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة. 

تبييض  مكافحة  طرق  حول  املعنّيني  املوظفني  تدريب   •
األموال. 

 )Cash Transaction Slip ( تعبئة استمارة العمليات النقدية  .6 

النقدية  األموال  ملصدر  مخصصًا  حقاًل  تتضّمن  التي 

التي تفوق قيمتها مبلغ 10000 د.أ. أو ما يعادله وميكن 

 )Compliance Officer( العمليات  مراقبة  للمسؤول عن 

إعفاء بعض العمالء من هذا اإلجراء بعد حتديد سقوف 

لهذه اإلعفاءات شرط أن يكون قد مّت ذلك باإلستناد إلى 

معايير تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف. 

كحد  تتضمن  املجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم   .7

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 الحقًا ألي 

من هؤالء األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو 

مبوجب وكالة. 

أسماء  يبني  معلوماتي  برنامج  أو  خاص  سجل  إعتماد   .8

حسابات  بتحريك  أو  بفتح  يقومون  الذين  األشخاص 

مبوجب وكالة. 

عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى »الهيئة«.   .9

إعالم  عدم  املسؤولية،  طائلة  حتت  املوظفني،  من  الطلب   .10

التحقيق اخلاصة« باإلستعالم أو  العمالء عند قيام »هيئة 

بالتدقيق في حساباتهم، قبل صدور قرار »الهيئة« بإبالغ 

أصحاب العالقة. 

إبالغ حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسًا لـ  »هيئة التحقيق   .11

تبييض  على  تنطوي  بأنها  املشكوك  بالعمليات  اخلاصة« 

أموال. 

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

بيروت في 18 آب 2005 

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 8

للمصارف وللمؤسسات املالية

بناًء على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 املتعلق 

مبكافحة تبييض األموال السيما البند )4( من املادة السادسة 

منه،

وبناًء على أحكام البند )6( من املادة الثانية عشرة من نظام 

مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال املرفق 

بالقرار األساسي رقم 7818 تاريخ 2001/5/18،

وعماًل بقرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها املنعقدة 

بتاريخ 2006/11/2،

يطلب من املصارف واملؤسسات املالية كافة ما يلي: 

التشدد في تطبيق أحكام البند 6 من املادة الثانية عشرة  	•
ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  من 

تبييض األموال املرفق بالقرار األساسي رقم 7818 تاريخ 

وسائر  موظفيها  تقيد  مدى  مراقبة  جلهة   2001/5/18

العاملني لديها مبوجب عدم اإلفصاح لـ  »العميل« عند قيام 

في  بالتدقيق  أو  عنه  باإلستعالم  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة 

حساباته أو جتميدها مؤقتًا.

األخذ باإلعتبار دائمًا أن اإلستعالم أو التدقيق الذي تقوم به  	•
»هيئة التحقيق اخلاصة« ال يحول دون التعامل أو اإلستمرار 

عن  يصدر  لم  طاملا  طبيعي  بشكل  »العميل«  مع  بالتعامل 

»الهيئة« قرار يقضي بخالف ذلك. 

التقيد باإلجراءات املذكورة أعاله حتت طائلة حتميل رئيس   •
مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن عدم التنفيذ.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2006

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 9

موجه إلى املصارف

بناًء على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 املتعلق 

مبكافحة تبييض األموال السيما البند )4( من املادة السادسة 

منه،

وبناًء على أحكام الفقرة )ج( من البند )7( من املادة 11 من 

نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال 

املرفق بالقرار األساسي رقم 7818 تاريخ 2001/5/18،

وعماًل بقرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها املنعقدة

 

 بتاريخ 2008/12/4،

)ج(  الفقرة  أحكام  تطبيق  في  التشدد  املصارف  من  يطلب 

العمليات  مراقبة  نظام  من   11 املادة  من   )7( البند  من 

التأكد  جلهة  األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية 

حتصيلها  قبل  احلساب  في  الشيكات  قيمة  إيداع  عدم  من 

عنها. الصادرة  املصارف  من  نهائية  بصورة 

بيروت في 2 كانون الثاني 2009

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 10 

موجه إلى املصارف

باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن »هيئة التحقيق اخلاصة« 

املراقبة  حتت  احلسابات  بعض  بوضع  القاضية  تلك  السيما 

)Traceable(، ومنعًا ألي التباس، وتسهياًل ملهمة »الهيئة« في 

تتبع حركة احلسابات التي يشتبه أنها قد تخفي عمليات تبييض 

لألموال أو متويل إرهاب، 

على املصارف كافة، في ما يتعلق باحلسابات املوضوعة حتت 

املتابعة )Traceable( بقرار من »هيئة التحقيق اخلاصة«:

في ما يتعلق بالشيكات:  أواًل: 

عدم تسديد، نقدًا، 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 مشطوبًا. 

 )Chèque Bancaire( عدم إصدار أي شيك مصرفي 	•
مسحوبًا ألمر صاحب احلساب أو الغير على احلساب 

ويتضمن  إذا كان مشطوبًا  إال  املراقبة  املوضوع حتت 

عبارة »ال يدفع إال للمستفيد األّول«. 

في ما يتعلق ببطاقات اإلئتمان والوفاء: ثانيًا: 

املصدرة  الوفاء،  و/أو  اإلئتمان  بطاقات  استعمال  حصر   

استنادا للحساب املوضوع حتت املراقبة على أجهزة نقاط 

أجهزة  على  استعمالها  ومنع   )POS( التّجار  لدى  البيع 

الصراف اآللي. 

:)Guichet( في ما يتعلق بالصندوق لدى املصرف ثالثًا: 

عدم املوافقة لصاحب احلساب موضوع املراقبة من سحب أي   

 )Guichet( مبلغ من األموال مباشرًة عن صندوق املصرف

املفتوح لديه احلساب املذكور. 

 بيروت في 9 متوز 2009

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 11

موجه إلى املصارف

عماًل بأحكام الفقرة )4( من املادة السادسة من القانون رقم 

318 تاريخ 2001/04/20 املتعلق مبكافحة تبييض األموال،

على املصارف كافة تزويد »هيئة التحقيق اخلاصة« بكشوفات 

حسابات  في  التحقيق  إطار  ضمن  تطلبها،  التي  احلسابات 

العمالء، وفقًا لألمنوذج املرفق بتفاصيله كافة.

 Microsoft Excel برنامج  على  األمنوذج  هذا  تنظيم  يتم 

Workbook على أن يخصص لكل حساب )Sheet( صفحة 
مستقلة في حال كان لدى العميل أكثر من حساب.

يتم تزويد »هيئة التحقيق اخلاصة« بكشوفات احلسابات وفقًا 

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 27 شباط 2010

حاكم مصرف لبنان

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

رياض توفيق سالمة
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أمنوذج »إبالغ عن العملية املشبوهة«

مت تعديل إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 3 باإلعالم رقم 6

إعالم »الهيئة« رقم 3

للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ عن عمليات تبييض أموال

القانون  من  السابعة  املادة  من   )1( البند  بأحكام  عماًل 

تبييض  مبكافحة  املتعلق   2001/4/20 تاريخ   318 رقم 

األموال، 

وعماًل بأحكام املادتني رقم 6 و 8 من نظام مراقبة العمليات 

بقرار  املرفق  األموال،  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية 

موضوع   2001/5/18 تاريخ   7818 رقم  لبنان  مصرف 

تاريخ   1912 رقم  املالية  وللمؤسسات  للمصارف  التعميم 

،2001/5/18

جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  بقرار  وعماًل 

،2001/10/11 بتاريخ  املنعقدة 

يطلب إلى جميع املصارف وسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ   .1

عن عمليات تبييض أموال، عند قيامها بإبالغ »هيئة التحقيق 

اخلاصة« عن العمليات التي لديها تأكيدات أو شكوك بأنها 

تنطوي على تبييض أموال مبفهوم القانون رقم 318 بتاريخ 

2001/4/20، أن ترفق بكتابها املوجه إلى رئيس »الهيئة« 

تقريرًا عن العملية املعنية منظمًا وفقًا لألمنوذج املرفق بهذا 

اإلعالم باإلضافة إلى سائر املستندات املتعلقة بهذه العملية.

يلغى األمنوذج املرفق باإلعالم رقم 1 تاريخ 2001/7/4 املوجه   .2

إلى املؤسسات غير اخلاضعة لقانون السرية املصرفية.

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

بيروت في 16 تشرين األول 2001

حاكم مصرف لبنان

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

رياض توفيق سالمة

إعالم »الهيئة« رقم 6

للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ عن عمليات 

تبييض أموال

)تعديل اإلعالم رقم 3 تاريخ 2001/10/16( 

بناًء على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 2001/1/20 املتعلق 

مبكافحة تبييض األموال املعدل مبوجب القانون رقم 547 تاريخ 

املادة  من   )1( والبند  األولى  املادة  السيما   2003/10/20

السابعة منه، 

وبناًء على أحكام املادتني 6 و 8 من نظام مراقبة العمليات املالية 

األساسي  بالقرار  املرفق  األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية 

7818 تاريخ 2001/5/18، 

وعماًل بقراري »هيئة التحقيق اخلاصة« بتاريخ 2001/10/11 

و2004/9/28، 

من   2 الصفحة  في  الوارد  اجلرم«  »نوع  املقطع  نص  ُيلغى 

 3 رقم  باإلعالم  املرفق  املشبوهة«  العملية  عن  »إبالغ  أمنوذج 

اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  عن  الصادر   ،2001/10/16 تاريخ 

عن  باإلبالغ  امللزمة  املؤسسات  ولسائر  للمصارف  واملوّجه 

ربطًا«. املرفق  بالنص  وُيستبدل  األموال،  تبييض  عمليات 

 

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.                  

بيروت في 12 تشرين الثاني 2004 

حاكم مصرف لبنان

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

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 **
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٣) تأمـني

تاريخ العملية: ________________________________________________________
املبلـغ: _____________________________________________________________
قيمة البوليصة او البوالـص  الصادرة: _______________________________________
اسـم الوسيـط: ________________________________________________________
نوع التأمني: __________________________________________________________

تسديد نقدي     حتويل من مصرف خارجي     ايداع شيكات  طبيعة العملية: 
                     اخرى (الرجاء التحديد)__________________

اسم البنك املراسل : ______________________________________________________
مركز االقامة: __________________________________________________________
اسم العميل او املستفيد  املعـني: _____________________________________________
مركز االقامـة: __________________________________________________________
مصدر الشـكوى: ________________________________________________________

وصف موجز للعملية موضوع  الشبهة (مع املستندات الثبوتية و كتاب توضيحي اذا لزم) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________    

                        توقيع مقدم االبالغ

٢) للصيرفة:

تاريخ العملية : _______________________________________  

املبـلغ:  ____________________________________________
 

 العملية :      حتويل نقد أجنبي     شراء شيكات    شراء/بيع عمالت اجبينة بواسطة حتويل  مصرفي 
طبيعة

 

                   شيكات سياحية      شراء /بيع سبائك معـادن ثمينة 
              

          اخـرى (الرجـاء التحديـد): _____________________________________________
  

في حال شراء/بيع عمالت اجنية او سبائك معادن ثمينة بواسطة حتويل مصرفي :

اسم البنك املراسل : __________________________________________________________

اسـم املسـتفيد: _____________________________________________________________

مكـان االقامـة: ______________________________________________________________

مصدر الشـكوى: ____________________________________________________________

وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (مع املستندات الثبوتية وكتاب توضيحي اذا لزم) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________

_____________________    

               توقيع مقدم االبالغ
         

                                   
                           

١) للمصارف ، املؤسسات املالية والوسطاء املاليني 

 عملية، استعمال امللحق رقم ١)
د اكثر من

(في حال وجو

 العملية: ___________________________________
تاريخ

 

املبـــلغ: _______________________________________
 

  
 اللبنانية  حتويل من او الى مصرف خارجي       

       حتويل مصرفي من االراضي
ية: ايــداع نقـدي 

يعة العمل
طب

ت ماليـة  
ظـــة ادوا

 ملكيــة محف
ي لنقـد اجنـبي،حتويــل فـي

     ايـداع او شـراء شـيك    شــيكات ســياحية     حتويـل نقـد
 

               
               

               
               

حـديــد) _______________________________________      
     اخـرى (الرجـاء الت

 

العملية):_______________________________________
فيد املعـني فـي اخلـارج (صاحب 

سـم العميل او املست
ا

محل االقامة_______________________________________________________________________

لعملية): _______________________________
 املعنية في اخلارج (اآلمر باجراء ا

سة املالية
ف او املؤس

اسم املصر

محل االقامة_______________________________________________________________________

لعملية): _______________________
ة (منفذ ا

او اية مؤسسة اخرى مراسل
ملالية املراسلة 

ف او املؤسسة ا
اسم املصر

محل االقامة_______________________________________________________________________

العملية):________________________________________________
مصـدر الشكوى (اجلهة التي ابلغت عن 

الثبوتية و كتاب توضيحي اذا لزم) 
وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (مع املستندات 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________

حسابات العميل لدى املصرف :

نوع احلساب

دائن/مدين

رقم احلساب

العملة

تاريخ فتح 

املفوضني احلساب

الفرع املفتوحبالتوقيع

احلساب لديه

الرصيد

_____________________  
  

        توقيع مقدم االبالغ
           

     

                    
                 

                 
     

معلومات عامة تتعلق بالعملية واحلسابات موضوع الشبهة

معلومات عامة تتعلق بالشخص او املؤسسة املعنية موضوع الشبهة

سم املؤسسة) :
ص او ا

سم  (الشخ
اال

       
س:   

تاريخ الوالدة/ التأسي

    انثـى 
  ذكـر   

س:     
اجلنـ

سـية: __________________________________ 
اجلن

مقيم: __________________________________ 
/ غير 

مقيم

عمل (محلي / خارجي): __________________________________ 
نطاق ال

       
 فردية 

صية باالسهم     
     تو

     توصية بسيطة 
     تضامن 

سؤولية 
دودة امل

     مح
مساهمة  نوع املؤسسة :  

اخرى (حدد)   ___________________________________
 

 

جل التجاري : ___________________________________
الهوية / الس

تذكرة 
رقم 

العنـوان : _______________________________________________________

، القضـاء : ____________________  احملافظـة: _________________________ 

املنطقـة: _________________________، احلــي _________________________

 
 

ايــة : ________________________ 
الشارع: _________________________، بن

 
 

م الهاتف: ____________________________________________________ 
 رق

طبيعة النشاط التجاري أو املهني:

كبار املسؤولني االداريني : 
ء العامني و

 املدرا
سم او اسماء

ا

صاحب احلق االقتصادي :

نوع اجلرم:

ر بها .
ها او اإلجتا

ت او تصنيع
اعة املخدرا

زر

ي املادتني ٣٣٥ 
عليها ف

رار املنصوص 
جمعيات األش

 عليها 
ي تقدم

عال الت
األف

ائم منظمة .
 دولياً جر

ملعتبرة
العقوبات وا

ن قانون 
و٣٣٦ م

 

العقوبات .
ن قانون 

املواد ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦ م
عليها في 

جرائم اإلرهاب املنصوص 

 او املنظمات اإلرهابية 
عمال اإلرهابية

ب او األ
مويل اإلرها

همة بت
ل او املسا

متوي

 اللبناني .
العقوبات

ي قانون 
 عليه ف

ب كما هو منصوص
فهوم اإلرها

بحسب م
 

اإلجتار غير املشروع باألسلحة .

قعة على 
نة الوا

ساءة األما
ر او بإ

بالتزوي
لية او 

سائل احتيا
ليها بو

صة او اإلستيالء ع
مة او اخلا

ال العا
قة او إختالس االمو

رائم السر
ج

عملها .
ن او في نطاق 

 القانو
 املادة ٤ من هذا

عددة في
ة واملؤسسات امل

ت املالي
ف واملؤسسا

املصار

فيها الشيكات .
جارية مبا 

ناد الت
مة او االس

اد العا
اء او االسن

دفع واإليف
عملة وبطاقات اإلئتمان وال

زوير ال
ت

 

خ : ______________ 
تاري

   ال
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

 

شبوهة
لية امل

ن العم
ابالغ ع

صة
حقيق اخلا

ة الت
جانب رئيس هيئ

الرئيس
مكتب  

بيروت – لبنان

ص (اذا كان فرداً):
١)-اسم الشخ

ف:   
الهات

رقم 

ن:   
عنوا

ال

 

 

ســـة
ســـم املؤس

٢)-ا

ع:   
توقي

ض بال
املفو

كة، 
ير الشر

، مد
لعام

ير ا
 املد

دارة/
س اال

س مجل
 رئي

اسم

     
تــهم

ني على االبالغ وصف
وقعـ

اء امل
سـم

ا

صفة:
   ال

     
     

ــم : 
   االس

صفة:
 ال

 

ــم : 
   االس

 

 

 
ف :__________________________

الهات
رقم 

نــوان:_________________________________________________
 الع

  

 

 

 
______________________________________

 

 

     
     

     
     

     
ئة: 

ل الهيـ
ســتعما

ص با
خـا

____________     
            رقم االستالم:

____________    :
  تاريخ االستالم

بلغة:
ة امل

 املؤسس
نوع نشاط

صـاغة

قارات
رة ع

جتا

مالية
سة 

مؤس

مفوض مراقبة

نشاط آخر

صـرف
م

يرفة
  ص

ط مالي
وسي

تأمني
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________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

    

اسم املستفيد او العميل 
في اخلارج

اسم البنك

املراسل
نوع العملية

 املبلغ
التاريخ

ملحق ١)

تواريخ االيداعات املبالغ املودعة الفيش املسترجع

نقدًا مبوجب شيك نقدًا مبوجب شيك

التاريخ : ____________

ابالغ عن عملية مشبوهة

اسماء املوقعني على االستدعاء :

   االسـم : ____________________ 

الصفة : ______________________

االسـم : ____________________

الصفة : ______________________

االســــم : __________________

تاريخ الوالدة : __________________ 

:       ذكـر         انثـى  اجلنــس 

اجلنسـيـة  : ___________________

___________________ : املهـنـة 

مقيم      غير مقيم   وضع االقامة : 

العنـوان : احملافظـة: ___________________ القضـاء : ___________________ 

  املنطقـة/املدينة: ___________________ احلــي  __________________

   الشارع : ___________________ بنايــة: ____________________

   رقم الهاتف : ___________________   

خـاص باســتعمال الهيـئة:                          

            رقم االستالم:     ____________

  تاريخ االستالم:    ____________

جانب هيئة التحقيق اخلاصة

مكتب رئيس «الهيئة»

بيروت-لبنان

معلومات عامة تتعلق بالشخص موضوع االستدعاء

املستدعي: شركة كازينو لبنان ش.م.ل.

٥) جتارة عقارات 

ملية: __________________________________________________ _____________
خ الع

تاري

ر املباع : _________________________________________________________
العقـا

قيمة 

رية : __________________________________________________
العقا

 واملنطقة 
لعقار

رقم ا

عنـــوان : ________________________________________________________________
ال

ظة : ________________________________________________________________
حملاف

ا

ضاء: _________________________________________________________________
الق

طقة: __________________________________________________________________
املن

احلي: ___________________________________________________________________

الشارع: _________________________________________________________________

     شيك مظهر 
صرفيـة 

الة م
      حو

 نقـدا 
     :

سديد 
قة الت

طري

فية : __________________________________________________
الة مصر

د بواسطة حو
ن التسدي

ال كا
في ح

قيم: _______________________________________________________________________
م البنك امل

اس

سل : ____________________________________________________________________
 املرا

م البنك
اس

 املعـني في اخلارج : __________________________________________________
 او الشخص

ستفيد
سم امل

ا

هر : 
د بواسط شيك مظ

ن التسدي
ال كا

في ح

اسم ساحب الشيك : ____________________________________________________________________

ليه الشيك: ___________________________________________________________
م البنك املسحوب ع

اس

رد على الشيك: ___________________________________________________________
ب الوا

رقم احلسا

ول من الشيك: ____________________________________________________________
فيد اال

سم املست
ا

يل : __________________________________________________
ك للتحص

ديه الشي
ي اودع ل

ك الذ
م البن

اسـ

ذا لزم) 
ب توضيحي ا

وتية و كتا
ت الثب

ستندا
ملية موضوع الشبهة (مع امل

جز للع
وصف مو

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________
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٤) صاغـة

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
ة : __

عملي
خ ال

تاري

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

___ :
ملبلغ

ا

سـبائك 
     

تراة  
ى مش

     حل
باعة 

ى م
 حل

ملية: 
ة الع

طبيع

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
ية : 

سوق
ها ال

قيمت

صرفي 
يل م

حتو
    

ئتمان 
اقة ا

    بط
نقدا  

     
د :  

سدي
ة الت

طريق

 

 

 
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

د ): 
حدي

ء الت
 (الرجا

    اخرى
     

     
     

     
  

صرفي :
يل م

حتو
 أو 

ئتمان
اقة ا

طة بط
د بواس

سدي
ن الت

ل كا
في حا

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

سل : _
املرا

 البنك 
اسم

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
امة: _

كز االق
مر

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

ي: __
ملعـن

ص ا
او الشخ

فيد 
م املست

اس

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
مـة: _

كز االقا
مر

ذا لزم) 
ضيحي ا

ب تو
تية و كتا

لثبو
ستندات ا

ع الشبهة (مع امل
ضو

ملية مو
جز للع

وصف مو

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
___

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
___

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
___

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
___

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
_____

_____
__

_____
_____

_____
_____

_
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