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التقييم عن  المنشور ملخصال مع يجب قراءتهالمستجدات، وبرز أ يعكس 2222لعام إن تحديث التقييم الوطني للمخاطر * 

 .2202م وتمويل اإلرهاب لعا موا الوطني لمخاطر تبييض األ
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 المقدومة .1
 

 واالحتجاجات أكتوبرحداث فتداعيات أ. 2202تقييم الوطني للمخاطر لعام المنذ  ليمةأ وأحداث هامة شهد لبنان تطوراتلقد 

 انكماشع متزامنت نفجار مرفأ بيروت، إانقطاع الكهرباء، وواألزمة السياسية، والحكومي، والتعطيل  جائحة كورونا،الشعبية، و

رتفاع إالمدقع ور الفقزدياد إ إلىذلك  كل . وقد أدىالعملة الوطنية قيمة نخفاض فيوإ، وأزمة مصرفية/مالية، قتصادحاد في اإل

 ،الدخل تحسينات في مستوياتببعد الغالء المعيشي لم يقابل التضخم ون أكما  .الجريمةمعد   رتفاع إالبطالة، فضالً عن  معد 

 ها.مواردو الدولةثقل كاهل توتؤثر على المخاطر في لبنان  الالجئينوضاع ال تزا  أو

 

منهجية التقييم  إلى ستندوا، رئيس مجلس الوزراء تكليف منعلى  بناءً  2222لعام التقييم الوطني للمخاطر  تحديث نجزأ  لقد 

هذا حو   (فاتفالمالي )مجموعة العمل  عنرجًعا من الدليل اإلرشادي الصادرم أخذتالتي  2202الوطني للمخاطر لعام 

ياق عتبار المخاطر في سإها وتقييمها. على هذا النحو، تم الموضوع ومراحله الثالث أي تحديد التهديدات ونقاط الضعف، تحليل

ياسي س وبدعم وعليه، وتمويل اإلرهاب على أنها محّصلة لثالثة عوامل هي: التهديدات، نقاط الضعف والعواقب.  موا تبييض األ

 جهات معنية منمع  بشأنه وتعاونتالذي قادته هيئة التحقيق الخاصة  2222لعام  الوطني التقييم تحديث رفيع المستوى جرى

تمويل و موا الجهات الملزمة باإلبالغ من القطاع الخاص، فضالً عن اللجنتين الوطنيتين لمكافحة تبييض األوالقطاع العام 

 اإلرهاب.
 

 بتبييضال تزا  المخاطر المرتفعة مرتبطة بتمويل االرهاب من جهة و، 2222 لعام التقييم الوطني للمخاطرتحديث  بحسب

لمخدرات. المشروع با بالفساد والتهرب الضريبي واالتجار غيرمرتبطة  أصلية داخليةجرائم ساسية عن أبصورة الناجم  موا األ

 لىإالمرتبطة بالتهريب  موا في زيادة مخاطر تبييض األ كوروناجائحة و االستهالكية الموادبعض دعم  سياسةت ساهموقد 

 باالحتيا  )السيّما انتهاك البريد اإللكتروني الخاص بالشركة( المرتبطة مخاطر الجرائم السيبرانية ماأ .السلع تقليدبوالخارج 

 لم تتغيرف ،لمؤسسات الملزمة باالبالغل بالنسبةو .2202منذ التقييم الوطني للمخاطر لعام انخفضت  فقد ،البرقية التحويالتعبر 

 تغال .سمكانية اإلوإل وتمويل اإلرهاب موا طر تبييض األلمخا من غيرها على أنها أكثر عرضة سابقاً التي تم تحديدها الفئات 

 

. 2222 لعام للمخاطرتحديث التقييم الوطني  أعما  االنتهاء من من المخاطر قبل ضافية للحداإل جراءاتاإلتم اتخاذ بعض لقد 

ني للمخاطر تقييم الوطالقائمة والمنبثقة عن الالخطة االستراتيجية على تدابير للتخفيف من المخاطرإضافة  تبشكل عام، تمو

 رئيسية:التي ترتكز على أربعة مسارات عمل  2202لعام 

 

 تحسين االلتزام الفني عند االقتضاء، أي إجراء تحديثات تشريعية وتنظيمية. -0

 اب.وتمويل اإلره موا تزويد حيث تدعو الحاجة بعض السلطات بموارد لتحسين قدراتها في مجا  مكافحة تبييض األ -2

وتمويل اإلرهاب عند االقتضاء وتوجيه الموارد الرقابية  موا تعزيز الرقابة المبنية على المخاطر لمكافحة تبييض األ -3

 .لتتالءم مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر

 .الشراكة مع الجهات الملزمة باإلبالغ من القطاع الخاصتحسين  -4

 

 وتمويل موا مخاطر تبييض األ حو  التوعية زيادة إلى، نهدف 2222من خال  نشر نتائج تحديث التقييم الوطني للمخاطر لعام 

اإلرهاب التي  وتمويل موا األ مخاطر تبييضلالقطاعين العام والخاص  الجهات المعنية ضمن تعزيز فهمو، المستجدةاالرهاب 

 لديها.المعتمدة المخاطرجراءات التخفيف من إتحديث بوبالتالي قيامها  ،تواجهها
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 وتمويل اإلرهاب وموا تبييض األ –التهديدات  .2
 

 موا تبييض األ –التهديدات  0.2
 

لية مرتكبة في لبنان )الجرائم األصالصلية األجرائم العن ساسي بشكل أ تنشأ موا يض األيتبب المرتبطة تهديداتالال تزا  

الحالية  يةظروف التشغيلالأدت  وقد .األصلية الخارجية( خارج )الجرائمالالمرتكبة في  صليةاأل معن الجرائوبنسبة أقّل المحلية( 

المرتبطة  يداتتهدالفي  انخفاض إلى من المخاطر، تدابير التخفيف إلىاضافة  المحليةالمالية سواق األللقطاع المصرفي/المالي و

 التحويالت عبر حتيا اإل -د اإللكتروني الخاص بالشركة ية )انتهاك البرينالجرائم السيبراخاصة  ،موا تبييض األ ببعض جرائم 

 (.البرقية
 

  ير المشروعغوالتهرب الضريبي واالتجار الفساد ائمجرأساسي عن بشكل  ناجمة موا تبييض األب المرتبطة تهديداتالمازالت و

 إلى هريبتبالازدادت التهديدات المرتبطة  ،2202ي منذ التقييم الوطني للمخاطر لعام أ، بالمخدرات، وفي السنوات األخيرة

ر في نمط التهريب. ففي الماضي، وقد لحظ تحديث التقييم الوطني للمخاطر تغيّ  .نقدية هامةجرمية عائدات ولد يالذي الخارج 

مر األ ،عبر المعابر الحدودية غير الشرعيةداخل لبنان بما فيه  إلىلمنتجات الزراعية وغيرها لاً تهريبعما  التهريب أشملت 

 منتجاتكال، السلعتهريب  يضاً وكان يتم أ. وجمركية يةعائدات ضرائب منخسارة ماليين الدوالرات سنويًا  إلىأدى  الذي

طة التهريب أنش ن أ وحيث .األسواق المحلية في بيعها ، في حقائب سفر بهدفالتي كانت أرخص في الخارجوغيرها  صيدالنيةال

ستغال  إ إلىي األساس ويعود ذلك ف  .خارج لبنان إلىوجهة التهريب لتصبح   تحولت ،هامة نقدية تدفقاتعنها  وينتج مربحة

ص بكثير أرخ صبحتالتي أ والمشتقات النفطية، ئية والمواد الطبيةالغذا المواد االستهالكية مثل الموادسياسة دعم لالمهربين 

مقابل بمعنى استفادة عدد أقل من المواطنين من المواد المدعومة  ،خسائرال بعضذلك نتج عن  وقد خارجه. منداخل لبنان 

  .عائدات غير مشروعةاستفادة المهربين من 
 

دارات الحكومية اإلو فراداأل على تداعياتهاوالتعبئة الصحية العامة  فتراتجراءات الوقاية وإكورونا وجائحة  بالرغم من

 لم ترتبط تهديدات تبييض وبذلك، .في كونها أساس المعامالت لخدمات المصرفية الشخصيةااستمرت ، العما او والشركات

نسبة بالما أ .العناية الواجبة على العمالءلمتطلبات اجراءات بتجاوز و ألكترونية اإلبإساءة استخدام الخدمات المالية  موا األ

 ه معدومة تكون هكذا خدمات شب حيث تكاد  ،وجود تهديدات تذكرأيضاً لم يتبين ف، االلكترونية الحكوميةاستخدام الخدمات  ة ساءإل

، لماليةاجديدة للتدفقات  مصادرستغال  إخال  الجائحة  تم ،من جهة اخرىة التحتية اساساً لدى هذه الجهات. بسبب ضعف البني

على  من الزيادة في الطلبستفادة لإل فرصاً خلقت المرتبطة بالسلع المقلدة كون الجائحة  موا ض األيزدادت تهديدات تبيفإ

كبر في أ المقلدة متوفرة بشكل السلعهذه صبحت بعض فأ. توفرهاالتي كان هناك نقص في والتعقيم  وموادالطبية  المستلزمات

 علىو .استعمالها جراء من صحية على المواطنين مخاطرعن  فضالً ضريبية ال لعائداتافي  خسائرب ذلك بوقد تسب ،االسواق

في درجة  تيزا  التفاو هذا وال .التلقيح وشهادات اللقاحاتفي  تزوير عن ألي تهديدات قد تنشأ المستقبل فيالتنبه  السلطات

 .األخرى على حاله موا التي تمثلها بعض جرائم تبييض األ التهديدات القائمة
 

 محترفين، أو عصابات أو مجموعات أموا بأشخاص وليس بمبيضي  أساسيبشكل  ةمرتبط موا تبييض األزا  تهديدات تال 

 موا نشاطاً واسع النطاق واألساليب المتبعة فيه غير معقدة على غرار تبييض األ موا ال يعتبر تبييض األوإجرامية منظمة. 

ستخدام إ وءسمرتبطة بالفساد و يمكن أن تستغل النظام المالي هي التيو تطوراً األساليب األكثر ن إ .ةالنقدي موا القائم على األ

  جنبيالمصدر األمع حيث يتواطأ المستورد  الدولية التجارة من خال  عمليات موا األشخاص االعتباريين، وكذلك تبييض األ

 الشحن وتقديم فواتير مزورة. مستنداتب لتالعبيتم او
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 تمويل اإلرهاب –التهديدات  2.2
 

حية ضلبنان  األولويات الوطنية، خاصة بعد وقوع متقدمة ضمن مرتبة حتليمكافحة اإلرهاب وتمويل اإلرهاب  مازا  موضوع 

 رتبطتإوقد نتحارية. إليق السيارات المفخخة والعمليات اعن طر ، بما في ذلكراضيهعلى أ ن الهجمات اإلرهابيةالعديد م

هجوم تمد عإعائدين من المقاتلين اإلرهابيين األجانب وشملت التمويل الذاتي، بينما الهجمات اإلرهابية األخيرة في لبنان بال

 على السرقة كوسيلة للتمويل. وقع في لبنان إرهابي آخر

 

 تمويلو لالرهاب في القائمة الوطنية األسماء المدرجةو، بجرم تمويل االرهاب  األخيرة االحكام القضائية مراجعةخال  تبين من 

متعلقة الة نشطاأل إلىالقضايا التي تشير والتلقائية، طلبات المساعدة، واإلفصاحات وبالغات المشبوهة، اإلتقارير واإلرهاب، 

من قبل اإلرهابيين، أن العديد من الجماعات اإلرهابية مثل داعش والقاعدة وجبهة  هاوتخزينها ونقلها الستخدام موا بجمع األ

ترتبط تهديدات ويشكلون تهديدات.  مازالوا اإلرهابيون األجانب المقاتلونوالنصرة التي نفذت في السابق هجمات في لبنان، 

الوضع بوجود عناصر متطرفة في المخيمات وبغيرة والخاليا الصبتمويل اإلرهاب بالمقاتلين اإلرهابيين األجانب )العائدين( و

في أنشطة  اً مؤخرفي االرتفاع  الطائفية والعوامل االجتماعية واالقتصادية السائدةوقد ساهمت ستغال . العام لالجئين القابل لإل

اإلرهاب ال  بتمويل المتصل التهديد مستوى نوعليه، فإ. 2220عام  أواخر فيسلطات إنفاذ القانون رصدتها تجنيد داعش التي 

 وداخلية. خارجية مصادر من وهو مرتفًعا يزا 

 

جود و مثلولم تتطلب موارد أو قدرات كبيرة  ،رةدة أو متطوّ وهي لم تكن معقّ  ،ن أنشطة تمويل اإلرهاب ليست على نطاق واسعإ

تمويل اإلرهاب  نإ. هرصد، ويصعب متواضعةقيم بوهو ال يزا   ستخدام النقد بشكل أساسيإتم  .شبكة واسعة من الداعمين

 بلدان أو عبرمباشرة  إما الصراع مناطقفي  المتواجدةاإلرهابية  المجموعات صدرهانقدية م أموا ب خاصة بصورة مرتبط

 المحلية اإلرهابية الهجمات لتمويلبشكل أساسي  موا استخدمت األ وقدمن التمويل الذاتي.  نقدية أموا  عن فضالأخرى، 

بط بنشاط تمويل رت، فإن مستوى التهديد الممغادرين(المقاتلين اإلرهابيين األجانب )الستثناء بإ والتجنيد.  اللوجستي الدعم وتوفير

 .إرهابية في الخارج ال يزا  منخفضاً هابية أو جماعات رإاإلرهاب لدعم هجمات 
 

شمل ت موا زا  األساليب المستخدمة لنقل األتوال  ،موا األلجمع األسلوب المفضل لدى اإلرهابين  هي النقدية موا األ مازالت

ل داخستخداماً األكثر إا )أنشطة الحوالة غير المشروعة/غير المرخص له إلىضافة النقدية عبر الحدود، باإل موا األتهريب 

 .المصرفية ، وبدرجة أقل المعامالتموا يالت النقدية عبر شركات تحويل األالتحو (،مجتمعات الالجئين
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 ومستوى التهديدات – 44وتمويل اإلرهاب رقم  وموا الجرائم األصلية في قانون ومكافحة تبييض األ

 

 

 

 فساد مرتفع

 تهرب ضريبي مرتفع

 إتجار غير مشروع بالمخدرات مرتفع

 تهريب وتقليد السلع مرتفع

خاصة أموا تزوير وإحتيا  وإختالس  متوسط  

منخفض -متوسط   إتجار بالبشر وتهريب المهاجرين 

منخفض -متوسط   إتجار غير مشروع باألسلحة 

جرائم إلكترونية / سيبرانية –إحتيا   منخفض  

 إستغال  معلومات مميزة  منخفض

سرقة سيارات –جريمة منظمة  منخفض  

 جرائم بيئية منخفض

 خطف مقابل فدية منخفض

 التعرض لألخالق واآلداب العامة منخفض

 إبتزاز منخفض

 إستغال  جنسي منخفض
 

ومستوى التهديدات – 44وتمويل اإلرهاب رقم  وموا الجرائم األصلية في قانون ومكافحة تبييض األ  

 إرهاب وتمويل إرهاب مرتفع
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 وتمويل اإلرهاب وموا تبييض األ (Inherent) – نقاط الضعف/اإلستغال  الكاومنة .3

 

 ليس ثرأتتهذه الموارد  صبحتأو. االخيرة السنوات في  ضافيةكثيرة إ عباءً أساساً الضئيلة أ الحكومية الجهات مواردتحملت  لقد

قرار، ستالجتماعية مع بلدان تعاني من اإلرهاب وعدم اإقتصادية وإمن الالجئين الذين لديهم عالقات  ةد كبيراعدأوجود ب فقط

لطات القضائية الس على خصوصاً الحكومية  المؤسسات علىاضحط عبئاً ثقيالً والمالية المحلية التي  االقتصاديةاألزمة ب أيضاً بل 

 .يةالحدودالمناطق بعض المبذولة لضبط وشكلت أيضاً تحديات للجهود  وسلطات إنفاذ القانون

 

لمالي القطاع المصرفي/ا حجم وتقلص في انخفاض كبير في الناتج المحلي اإلجمالي إلىأدت األزمة االقتصادية والمالية لقد 

التعامل  كثر علىأتصاد المحلي صغير نسبياً ويعتمد قاإل حجمأصبح وحوالي النصف.  إلىالتجارة الدولية نخفاض حاد في إو

 لمرتكبي يمكن هنفإ ذلك، من بالرغم. جنبيةاألالخارج وعلى المساعدات  فيحد كبيرعلى تحويالت الجاليات اللبنانية  إلىالنقدي و

 فضالً  دولي، تجاري بتباد  ويتّسم حر قتصاداإل أنّ  بواقع مرتبطة لعوام يستغلوا أن اإلرهاب وتمويل موا األ تبييض جريمة

 .النقدية موا لأل النطاق واسع ستخدامإو ،ومالي مصرفي نظام وجودعن 

 

 تقديم منتجات/خدمات أقل إلىلقطاع المالي إما غير نشطة أو تحولت من ا فئات المؤسسات الملزمة باإلبالغ أصبحت بعض

، المكّون تستقبل الودائعالمؤسسات الوحيدة التي ، المصارف زالتما ستشارات.اإلتقديم مثل  إلساءة االستخدام وللمخاطرعرضة 

ن تعتبر المصارف عموماً أطبيعي من الوفي المئة من مجمل القطاع المالي.  29األكبر في القطاع المالي حيث تفوق حّصتها 

ا نتشار الجغرافي لها بموتمويل اإلرهاب، واإل موا ييض األوحجم معامالتها، وقضايا تبأكثر تعّرضاً للمخاطر بسبب حجمها 

مها، المجموعة الواسعة من المنتجات والخدمات التي تقدّ  إلىضافة ، باإلوجود تعامل مع بلدان ذات مخاطر مرتفعةفي ذلك 

كما أن المؤسسات  .تضّم عمالء ذوي مخاطر مرتفعة عمالئها المتنوعة التي وقنوات تقديم هذه الخدمات لديها، فضالً عن قاعدة

 رأكث يضاً هي أ موا الفئة "أ" سيما التي تقدم خدمات الحوالة، وشركات تحويل األمؤسسات الصرافة من كالمالية األخرى، 

 . عرضة للمخاطر من غيرها في القطاع المالي

 

، لوضع االقتصادي والماليانخفاض في حجم أنشطتها نتيجة على الرغم من اإلووالمهن غير المالية المحددة،  بالنسبة لألعما 

رضة من ال يزا  كتاب العد  أكثر عو ستغاللها.إتعددة وتقدم منتجات وخدمات يمكن قتصادية مإأنشطة ب مرتبطةت لمازافهي 

ستغال  المحتمل للمنتجات والخدمات التي يقدمونها، خاصة عند إعداد و/أو تنفيذ ا  والمهن غير المالية األخرى لإلاألعم

ض كافة األعما  والمهن غير يعتبر تعرّ ، فتمويل اإلرهاببالنسبة لمخاطر  أما المعامالت العقارية وعند تأسيس الشركات.

 عام. المالية المحددة لتلك المخاطر منخفضاً بشكل  

 

عن صاحب الحق  اإلفصاحتفرض  نظمةأوقوانين  ، ويوجدمنخفضة عتباريةاإل األشخاص ضمن األجنبية الملكية مازالت

 عقود) العام نشاطها بالقطاع المرتبط عتباريةاإل األشخاصتعتبر  تزا  ال .معلوماتهذه ال إلىالوصو  تتيح واالقتصادي 

 هكذا تراجع من بالرغم موا األ تبييض مخاطرلو المحتمل ستخداماإل لسوء غيرها من عرضة أكثر( عامة ومشتريات حكومية

 تتمتع لتيخرى ااأل الخصائص بعض كما أن الوضع االقتصادي والمالي السائد. وبنتيجة الحكومية الموارد تضاؤ  بسبب نشاط

، كما هو الحا  في الشركات القابضة حيث يصعب تحديد المستفيد موا قد تستغل ألغراض تبييض األ اإلعتبارية األشخاص بها

األوفشور التي  شركات إلىالفعلي النهائي أو يتم إخفاء هوية المستفيد الفعلي والتستر على العائدات غير المشروعة، باإلضافة 

 .متدنية إستغال  األشخاص اإلعتبارية في تمويل االرهاب مخاطرال تزا  هذا ولديها عمليات وأعما  في الخارج. 
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 ين أت وخال  جائحة كورونا، لم يتبينفجار مرفأ بيروللجمعيات غير الهادفة للربح بعد إجنبية المساعدات األزدياد إبالرغم من 

غراض ستغال  ألا على أنها أكثر عرضة لمخاطر اإلالجمعيات غير الهادفة للربح التي قد تم تحديدها سابقً تغيرات في أنواع 

 تمويل اإلرهاب، وهي:
 

 االتي لديها خبرات ومحدادة في إدارة البراومج أا التوماي  ومنشأة حديثا  لجومعيات غير الهادفة للربح الا، 

 نياالنازح الالجئينومعنية بقضايا لجومعيات غير الهادفة للربح الا، 

 س ليعومليا ،  أن وماضاعها ديني، في حين أن الغرض ومنها، للداللةجومعيات غير الهادفة للربح التي تعتومد أسوماء   لا

 ،يا  دين

 ومناطق الصراعلجومعيات غير الهادفة للربح التي تنشط في ومناطق حدادية ومتاخومة لا. 

 
 

 وتبقى .من قبل سلطات إنفاذ القانون قمعهاتم و ،التعدين بهدفشبكة الكهرباء العامة  على التعديحاالت بعض  حصلتلقد 

المالي المصرفي و قطاعال منعالتدابير المتخذة لو ،(VASPs) المحظورات القائمة المتعلقة بمقّدمو خدمات األصو  اإلفتراضية

 جعل في المساهم األكبر القانون نفاذإ سلطات قبل من المتبعة جراءاتاإل إلى ضافةً إ ،فتراضيةإلفي األصو  ا أي تعامل من

 غير ذو أهمية. حالياً  اإلرهاب ذات الصلة وتمويل موا األ تبييض مخاطر

 

 

 

وتمويل اإلرهاب ال يعني موا إن تحديد أنواع الجهات الملزمة باإلبالغ األكثر عرضة إلمكانية سوء اإلستغال  لتبييض األ  

وتمويل اإلرهاب غير مالئمة. موا كاف لديها أو وجود أنظمة وأعما  رقابة لمكافحة تبييض األبالضرورة مستوى إمتثا  غير   

 بل ببساطة، هذا يعني أنها معرضة أكثر إلمكانية اإلستغال  بسبب عوامل عديدة، منها المنتجات والخدمات التي تقدمها.

.اطر للتخفيف من المخاطرظ وتطبيق المقاربة المبنية على المخيقولذلك، على هذه الجهات الت  

 ومستوى التعرض لمخاطر 

وتمويل اإلرهاب وموا تبييض األ  

 

 القطاع الفرعي

 

 القطاعات
 

  المصارف مرتفع

 

 المالي

 

 

 

 

 

 

 موا شركات تحويل األ مرتفع

 مؤسسات الصرافة من الفئة "أ" مرتفع

 مؤسسات الصرافة من الفئة "ب" متوسط

 المؤسسات المالية منخفض

 شركات الوساطة المالية منخفض

 كونتوارات التسليف منخفض

 شركات التأمين منخفض

  التجار والوسطاء العقاريون متوسط

األعما  والمهن 

 غير المالية المحددة

منخفض -متوسط   تجار المجوهرات )تجار المعادن الثمينة واألحجار الكريمة( 

 كازينو لبنان منخفض

 العد الكتاب  مرتفع

 المحامون متوسط

 المحاسبون المجازون متوسط
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 وتمويل اإلرهاب وموا تبييض األ –المخاطر  .4
 

 ليةصاأل جرائمالالناتجة عن . مازالت العائدات غير المشروعة وتمويل اإلرهاب هي في تطور مستمر موا إن مخاطر تبييض األ

التي  موا تساهم في حرمان لبنان من األوالتي تعتبر مخاطرها مرتفعة  الفساد والتهرب الضريبيب المرتبطة موا تبييض األل

 احيةن ومن. مرتفعة تزا  ال بالمخدرات المشروع غير باالتجار المرتبطة موا األ تبييض مخاطر نأ كما. إليها هو بأمّس الحاجة

 التحاويل عبر حتيا باإل ةالمرتبطبالشركة(  خاصللكتروني اإلنتهاك البريد اإ) السيبرانية الجرائم طراخم تنخفضإ أخرى،

 لعديدا في التحقيق إلى دتأ التي المخاطر من الحد وإجراءات اإلرهاب تمويل لمكافحة المبذولة الجهود من الرغم وعلى. البرقية

 انونالق إنفاذ سلطات سجلت وقد ،مرتفعاً  اإلرهاب تمويل خطر يزا  ال بنجاح، مرتكبيها ومقاضاة اإلرهاب تمويل قضايا من

 .داعش تنظيم قبل من التجنيد نشاط في اً رتفاعإ اً مؤخر
 

 موا ألزيادة مخاطر تبييض ا إلىوالمشتقات النفطية  والمواد الطبية ئيةالغذا ستهالكية مثل المواداإل موادت سياسة دعم اللقد أدّ 

مثل  سلعال بتقليد المرتبطة موا مخاطر تبييض األبالتزامن مع جائحة كورونا  زدادتخارج لبنان. كما إ إلىة بالتهريب المرتبط

 ،الماليالحالية للقطاع المصرفي و ةظروف التشغيلالالتخلف عن سداد الدين العام وبسبب التعقيم. و موادالطبية والمستلزمات 

تعادة سات الملزمة باإلبالغ التنبه عند إعلى الجه. ويتوجب قتصاد يعتمد أكثر على التعامالت النقديةصبح اإلوجائحة كورونا أ

تبييض  جرائمل بالنسبةو .عما  التي ترتكز على التعامل النقدياألبما فيه من قبل  القطاع المالي إلىالنقدية  موا الثقة وعودة األ

 .غير مرتفع مخاطر مستوىتمثل  فهي، القائمة األخرى موا األ
 

يرها عرضة من غأكثر عتبارية والجمعيات غير الهادفة للربح هي األشخاص اإلوفئات من الجهات الملزمة باإلبالغ، إن بعض ال

يختلف  للمخاطر ض الجهات الملزمة باإلبالغ مستوى تعرّ  زا ما 2202لتقييم الوطني للمخاطر لعام فمنذ ا ستغال .إلمكانية اإل

قنوات اعدة العمالء وستغاللها فضالً عن قوالتي يمكن إي المنتجات/الخدمات التي تقدمها ف هام فيما بينها مع عدم وجود تغيير

والة الحسيما التي تقدم خدمات « أ»الصرافة من الفئة ومؤسسات  موا ال تزا  المصارف وشركات تحويل األ التسليم ذاتها.

وتمويل اإلرهاب. وال يزا  كتاب العد  األكثر عرضة لبعض مخاطر  موا أكثر عرضة ضمن القطاع المالي لمخاطر تبييض األ

عما  نة مع األالمرتفعة، سيما عند قيامهم بإعداد و/أو تنفيذ معامالت عقارية وتأسيس شركات وذلك بالمقار موا تبييض األ

زا  تعّرض كافة األعما  والمهن غير المالية يلمخاطر تمويل اإلرهاب، ال  بالنسبةووالمهن غير المالية المحددة األخرى. 

 المخاطر منخفضاً بشكل عام.لهذه المحددة 

 

 ضمنخف           متوسط  عرتفم 

                  ال تغيير       انخفاض      ارتفاع

وتمويل اإلرهاب موا مستوى مخاطر تبييض األ      

 
 تحديث التقييم الوطني للمخاطر

(  2222)العام     
التقييم الوطني للمخاطر 

(2202)العام     

 اإلتجاه المتوقع
 

  مستوى المخاطر اإلتجاه  مستوى المخاطر

 

  

 

 
 

 

 الفساد

 

 

 

 

 

 التهرب الضريبي

 

  

 

 

 اتتجار بالمخدرإلا

 

 
 

 ا

 

 

 
 

جرائم  –حتيا  إ

 إلكترونية / سيبرانية
 

  
 ا

 

 

 تهريب وتقليد السلع 
 

 
 

 تمويل إرهاب 
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 إجراءات تخفيف المخاطر .5

 

عة العمل مجمو معايير  تتوافق مع رهابإلمويل اتو موا ألمكافحة تبييض المنظومة متكاملة يعتمد لبنان للحد من المخاطر على 

( مؤسسات 3) ( التعاون المحلّي والدولي،2تنظيمي، )ال( اإلطار القانوني و0وتقوم على عدد من الركائز وهي: )  (الفاتف)المالي 

 موا ( الرقابة في مجا  مكافحة تبييض األ4) القطاع المالي وقطاع األعما  والمهن غير المالية المحددة الملزمة باإلبالغ و

ة ستراتجيكافحة اإلرهاب، بما في ذلك في اإلعداد لإلمسائل م على منية التي تعملاأل األجهزةالعديد من  نإوتمويل اإلرهاب. 

 اإلرهاب. تمويل في قضايا للتحقيق مختصةنشأت لديها مكاتب أحيث  ،ساهم أيًضا في النظام المذكورالوطنية لمكافحة اإلرهاب، ت

 

ستراتجية يق اإلتطبفي ولوياتها الوطنية بالتشدد من ضمن أ، تقوم الحكومة اللبنانية هناك مجا  إلجراء بعض التحسيناتن وحيث أ

  الصلة.كافحة الفساد والقوانين الصادرة ذات الوطنية لم

 

تمويل اإلرهاب  و موا للتخفيف من مخاطر تبييض األي تحتوي على تدابير ستراتيجية القائمة التوقد تم تحديث خطة العمل اإل

المرتبطة المستجدة  راءات إضافية للتخفيف من المخاطرتم وضع إج كما .2222بنتيجة تحديث التقييم الوطني للمخاطر لعام 

خصوصاً  دة للتهريبالمعالسلع  مصادرةو  السلعتقليد  مكافحةالحدود، ضبط توجيه الموارد لتعزيز  شملت السلعبالتهريب وبتقليد 

 .ت القطاع الخاص الملزمة باإلبالغزيادة التوعية لدى جها إلىضافة باإل ،المدعومة منها
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 ومجموعة ومن الحاالت المحّصنة .6
 

 

ة تبييض ومة مكافحمنظبنتيجة عمل  تم كشفها وتمويل االرهاب موا األمرتبطة بتبييض عمليات دناه الحاالت المحصنة أ تعكس

 .وتمويل االرهاب في لبنان موا األ

 فساد 0.1
 

تلقّـت هيئة التحقيق الخاصة إبالغين من مصرفين محلّيين بشأن عميل يملك عّدة شركات. بدأت الشكوك تساور  بالغ عن عملية ومشبوهة:إ

شروعة، مسؤولين لتغطية أعما  غير ملرشوة دفع بعد التنبه لمقا  صحفّي ورد فيه اسم العميل على انه اوقف بتهمة فساد والمصرف األو  

ة أن الحسابات المصرفية العائد إلىه بّ لثاني، فراودته الشكوك بعد أن تنمنها قيام أشخاص آخرين باإلتجار بالمخدرات. أّما المصرف ا

لشركات العميل ت ستخَدم كحسابات إنتقالية، وأن اإليداعات النقدية ت سحب مباشرة من الحسابات بواسطة شيكات. لم يستحصل المسؤو  

 عن اإلمتثا  في كّل من المصرفَين على تبريرات أو وثائق مقنعة بشأن بعض اإلتّهامات وحركة الحسابات.
 

تحقيقاتها باستحصالها من المصرفَين المبلِّغين على السجالت المصرفية المتوفّرة، بما فيها أنموذج  "الهيئة"باشرت  لتحقيق:التحليل وا

معرفة العميل وكشوفات الحسابات ونسخ عن الوثائق الثبوتية. لدى المصرف األّو ، تبيّن حصو  إيداعات نقدية في حساب العميل ال 

أميركي، تّم تبريرها من العميل على أنها عائدات من عمليات عقارية، كما تبيّن أيًضا أن الشيكات  دوالر آالف تتخطى سقف العشرة

المودعة في هذا الحساب صادرة عن أشخاص ال عالقة مهنية تربطهم بالعميل. أما لدى المصرف الثاني، فأظهر تحليل حركة حسابات 

بات نقدية وسحوبات بواسطة شيكات، دون التمّكن من تبرير العالقة مع المستفيدين من سحو أعقبهاشركات العميل أن اإليداعات النقدية 

 الشيكات.
 

من سلطات إنفاذ القانون معلومات إضافية عن المشتبه به، فقّررت تعميم إسمه على جميع المصارف  "لهيئةل"وخال  التحقيقات، ورد 

العاملة في لبنان، بحثاً عن حسابات وعمليات مصرفية ذات صلة. فأبلغ مصرف ثالث عن  موا والمؤّسسات المالية وشركات تحويل األ

 وجود حسابات لديه عائدة للمشتبه به ولشركاته. ولدى تحليل كشوفات الحسابات، تبيّن حصو  نمط عمليات مماثل.
 

ها، رفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية التي تّم تحديد "الهيئة"قّررت  التحليل والتحقيق، بناًء على نتائج التدابير المتّخذة:

 المّدعي العام التمييزي للتعّمق في التحقيق. إلى نتائج التدقيقوإحالة 

 

 مصرفيّة، وذلك على معلومات، منها تلقّت هيئة التحقيق الخاصة من المّدعي العام التمييزي طلب مساعدة للحصو  طلب ومساعدة:

برام إلتسهيل  وية وبإحتيا ، فضاًل عن قبو  رشاعامّ  أموا ستغال  وظيفته وباختالس إحو  شخص متّهم ب الجارية قيقاتالتح الستكما 

 تهرب من دفع رسوم وضرائب. العقود بيع ولتسهيل 
 

لبنان،  العاملة في موا إسم المشتبه به على جميع المصارف والمؤّسسات المالية وشركات تحويل األ "الهيئة"عّممت  التحليل والتحقيق:

. كما اتصلت بالسجل العقاري لإلستعالم عن أية عقارات تعود ملكيتها للمشتبه به. فتّم عائدة له بحثاً عن حسابات مصرفية وعن عمليات

يكات. طة شسحوبات بواستحديد حسابين مصرفيين، وأظهر تحليل كشوفات الحسابات حصو  إيداعات نقدية وشيكات غير مبّررة، تلتها 

 .أموا ذة لدى شركة تحويل فّ نتحاويل واردة وصادرة م عدةوجود  "لهيئةل"كما تبيّن 
 

تدبيًرا إحترازياً قضى بتجميد أرصدة الحسابين المصرفيين، ووضعت إشارة على  "الهيئة"أثناء التحقيقات، اتّخذت  التدابير المتّخذة:

اإلمتناع مستقبالً عن تنفيذ أيّة عملية تحويل لصالحه. وتّم أيضاً رفع  موا األعقارات المشتبه به، كما طلبت من جميع شركات تحويل 

  المّدعي العام التمييزي الستكما  التحقيق. إلىقيق دة عن الحسابين، وإرسا  نتائج التالسرية المصرفي
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 ،غال  نفوذستإوورشوة  شبهات فسادبشأن  مساعدةتلقّت هيئة التحقيق الخاصة من المّدعي العام التمييزي في لبنان طلب  طلب ومساعدة:

، مصرفية معلومات منهاو ،ديدةع معلومات على الحصو  من بدّ  كان ال الجاري، لتحقيق. واستكماالً لوكالة حكوميةبحّق موظّفين لدى 

 ."الهيئة"طلب مساعدة فتّم 

 

 في العاملة موا األ تحويل وشركات المالية والمؤّسسات المصارف جميع على بهم المشتبه أسماء "الهيئة"عّممت  التحليل والتحقيق:

فتبيّن وجود حسابات تعود ألحد المشتبه بهم في أربعة مصارف، فضالً عن حسابات تعود  .مصرفية عمليات وحسابات عن بحثاً  لبنان،

يّن تلتها سحوبات بواسطة الشيكات. كما تبالحسابات حصو  إيداعات نقدية وشيكات غير مبررة،  كشوفات ألفراد أ سرته. وأظهر تحليل

وجود حسابات في مصارف أخرى، تعود لمشتبه به آخر وألفراد أسرته، أظهر تحليلها أنها سجلت في ما بينها عّدة عمليات مصرفية. 

 تحويالت نحو الخارج في سنوات سابقة.        بضعة عن تنفيذ أموا  تحويل شركتا عالوة على ذلك، أفادت

 

 المّدعي إلى قالتحقي وأحالت نتائج عن الحسابات المصرفية التي تّم تحديدها، المصرفية السرية رفع "الهيئة" قّررت :المتّخذة بيرالتدا

 .التمييزي العام

 

 

 يرتقارل التنبه بعد عمالئه احدبشأن هيئة التحقيق الخاصة  إلىمشبوهة  ةعن عملي اً إبالغ أرسل مصرف إبالغ عن عملية ومشبوهة:

 في عمليات فساد ورشوة. بالتورطموظف في القطاع العام  إعالمية حو  إتهام

 

ها باستحصالها من المصرف المبلغ على جميع السجالت المصرفية المتوفرة، بما في ذلك اتتحقيق "الهيئة"باشرت  التحليل والتحقيق:

ءات العناية جراإق يطباستمر بتن المصرف أتبين و .العائدة له ونسخ عن الوثائق الثبوتية اتأنموذج معرفة العميل وكشوفات الحساب

مصرف تحديث ال بالرغم من إفادته عن تغير مهنته أثناء العمالء المرتفعة المخاطرمصنف ضمن فئة كونه  الواجبة المعززة على العميل

أثناء و .دون سقف العشرة آالف دوالر أميركيإيداعات نقدية بمبالغ بسيطة حصو  أظهر تحليل كشف الحساب  لنماذج معرفة العمالء.

ة بالرشوة بطرتكابه جرائم مرتإبالعميل نفسه لوجود تحقيقات  حو طلب مساعدة من النائب العام التمييزي   "الهيئة"تلقت  معالجة القضية،

لبنان،  في العاملة موا األ تحويل وشركات المالية والمؤسسات المصارف جميع إسمه على تعميم ة"الهيئ" قررتواختالس الما  العام. 

 العقاري. السجل ومن واآلليات المركبات تسجيل مصلحة من معلومات كما تم طلب حيث تبين وجود حسابات مصرفية أخرى،

 

 لتي تما على العقاراتعدم تصّرف إشارة  ووضعت ةالمصرفي اترفع السرية المصرفية عن الحساب "الهيئة"قّررت  التدابير المتّخذة:

 المّدعي العام التمييزي للتّوسع في التحقيق. إلىنتائج الوأحالت  حديدهات
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 تهّرب ضريبي 2.1
 

نقدية في حساب أحد العمالء، طلب مسؤو  اإلمتثا  في مصرف محلّي من ال االيداعاتإثر قيامه بمراجعة  :إبالغ عن عملية ومشبوهة

ن المبلغ الذي أ إلىداعمة. استحصل مسؤو  اإلمتثا  من العميل على عقد بيع عقار، فتنّبه عندها الوثائق الأحد العمالء تزويده بمستندات و

حتما  ال هيئة التحقيق الخاصة إلىتّم إيداعه في الحساب يفوق الرقم المذكور في عقد البيع. تّم عندها إرسا  إبالغ عن عملية مشبوهة 

 وجود تهّرب ضريبي.

بتحليل حركة حساب العميل وعّممت إسم الطرفين المعنيين بالمعاملة العقارية على جميع  تحقيقاتهاالهيئة" باشرت " التحليل والتحقيق:

 نشاط مماثل.  أيحصو   ا عنالعاملة في لبنان، بحثً  موا وشركات تحويل األ المصارف والمؤسسات المالية

المّدعي  إلىق قيدتالنتائج عنها، وأحالت  رفع السّرية المصرفيةتجميد الحسابات المصرفية المعنيّة و "الهيئة"قّررت  التدابير المتّخذة:

 .بتهمة التهّرب الضريبي على العميل الذي قّرر بدوره اإلدعاءالعام التمييزي 

 

مالية ائدات عبتهرب ضريبي و يجريهان تحقيقات بشأالمدعي العام التمييزي من طلب مساعدة تلقت هيئة التحقيق الخاصة  طلب ومساعدة:

 مواطن لبناني.حصل عليها غير مشروعة 

 

 موا ألحويل اتمالية وشركات لمؤسسات المصارف والعلى جميع ا مشتبه بهلا سماحقيقاتها بتعميم ت "الهيئة"باشرت  التحليل والتحقيق:

يكات مصرفية ش بموجب الحقاً تم سحبها ات نقدية ايداع وجود الحسابين تحليل أظهر وجود حسابين لدى مصرفين. فتبين العاملة في لبنان.

 اري.السجل التجمن و واآلليات المركبات تسجيل من مصلحةالعقاري و السجل من معلومات أيضاً  "الهيئة"طلبت بهدف تملك عقارات. و

تحقيقات سابقة  عبثالثة اشخاص كانوا موضو مرتبطن المشتبه به أ "الهيئة"للـ تبين   هافي قاعدة بيانات في التحقيق والبحث لدى التعمق

فتح حسابات الستعمالها في تلقي وقبض حواالت مالية بطرق إحتيالية من وزارة المالية هؤالء االشخاص ب قام .في عمليات تهرب ضريبي

 ضريبة على القيمة المضافة . لنها استرداد لأساس أعلى 

 

أية عملية  عدم تنفيذ موا من شركات تحويل األ طلبالو، التي تم تحديدها الحسابات المصرفيةتجميد  "الهيئة"قررت  التدابير المتّخذة:

ستكما  المدعي العام التمييزي إل إلىنتائج الوأحالت وضعت إشارة عدم تصّرف على العقارات التي تم تحديدها  كما .به لصالح المشتبه

 التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
13 

 

 بالمخّدرات إتجار 3.1
 

حسابًا، مّدعياً انّه يملك شركة تصنيع صغيرة وأنّه سيودع في  لديه ليفتح محليًا مصرفًا لبناني مواطن   قصد :ومشبوهة عملية عن اإلبالغ

تّم  مّدة،د العميل. بع تجاه الواجبة العناية إجراءات تطبيق بعد المصرفي الحساب الحساب مبالغ نقدية ناجمة عن عائدات المبيعات. ف تح

بتهمة  توقيفهم وقد تمّ  أشخاص متوّرطين في شبكة لتهريب المخدرات ورد إسم العميل ضمنهم، أسماء فيه تورد صحفي لمقا  التنّبه

 .  "الهيئة" إلى مشبوهة عملية عن بإرسل إبالًغا المصرف اإلتجار بالمخدرات وتهريبها. قام عندها

 المصارف جميع على إسمه وبتعميم العميل حسابات كشوفات بتحليل تحقيقاتها الخاصة التحقيق هيئة باشرت والتحقيق: التحليل

مصرفيين آخَرين سّجال حركة مشابهة، شملت  حسابين وجود لها العاملة في لبنان. فتبيّن موا األ تحويل وشركات المالية والمؤسسات

ى التحويالت الواردة والصادرة المرتبطة بالمشتبه به لد بعض سحوبات بواسطة شيكات. كما تّم تحديد أعقبهاإيداع مبالغ نقدية وشيكات 

 .أموا  تحويل شركة

يًضا من به. وطلبت أ المشتبه ممتلكات على إشارة ووضع المحددة، المصرفية الحسابات أرصدة تجميد "الهيئة"قّررت  التدابير المتّخذة:

 تمييزي. ال العام المّدعي إلى قيقالتد به، وأحالت نتائج المشتبه لصالح تحويل عملية أيّةاإلمتناع عن تنفيذ  موا األ تحويل شركات
 

 

اسي في سأسم متهم تم فيها ذكر إ التنبه لمقاالت صحافية مشبوهة بعد ياتعن عملابالغين  أرسل مصرفين :إبالغ عن عملية ومشبوهة

التي  لشركات والمشاريعقامت سلطات إنفاذ القانون باعتقا  االشخاص المعنيين واقفا  اوقد . قضية تهريب كمية كبيرة من المخدرات

 .واجهةعبارة عن انها بيشتبه 
 

ّدت أ أن المتهم االساسي على عالقة باشخاص موضوع تحقيقات سابقة  "لهيئةل"، تبين لدى البحث في قاعدة بياناتها  التحليل والتحقيق:

فراد عائلته أتعميم اسم المتهم واسماء تم  المدعي العام التمييزي للتوسع في التحقيق. إلىحالة القضية إتجميد حساباتهم المصرفية و إلى

بحثاً عن  لبنان في العاملة موا األ تحويل وشركات المالية والشركة موضوع االبالغين الواردين على جميع المصارف والمؤسسات

 العقاري ومصلحة جهات محلية من بينها السجل من عدة معلومات أيضاً  "الهيئة"عمليات مالية او حسابات مصرفية ذات صلة. وطلبت 

أظهر تحليل كشوفات الحسابات العائدة  للمتهم والفراد عائلته والشركة ذات  .ومركبات حيث تم تحديد عقارات واآلليات المركبات تسجيل

طلب مساعدة من المدعي العام  "الهيئة"تلقت  معالجة القضية،عدة اشخاص. أثناء  مصدرها شيكات وايداع  نقدية إيداعات و الصلة حص

التمييزي حو  المشتبه به نفسه واشخاص اخرين تم القبض عليهم بتهمة االتجار بالمخدرات، فتم االخذ بالمعطيات الجديدة الواردة في 

 ."الهيئة"طلب المساعدة والتوسع  بالتحليل والتحقيق التي تجريه 

 

 بهم بهعدم تنفيذ أية عملية لصالح المشت موا طلب من شركات تحويل األوال الحسابات المصرفية تجميد "الهيئة"قررت  التدابير المتّخذة:

  المدعي العام التمييزي الستكما إلىنتائج الحالت إووضع إشارة عدم تصّرف على العقارات ومركبات السير التي تم تحديدها كما تم 

 التحقيق.
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 تقليد السلعو التهريب 4.1
 

 

االطالع على مقاالت إخبارية  رسل مصرفين إبالغات عن عمليات مشبوهة بشأن عدد من العمالء بعدأ إبالغ عن عملية ومشبوهة:

خارج  ىإل تهريبهاسماء مواطنين متهمين باحتكار األدوية المدعومة وتخزينها لفترات طويلة ألغراض أل تم فيها ذكرإعالمية  وتقارير

 لبنان.
 

ها باستحصالها من المصرفين المبلغين على جميع السجالت المصرفية المتوفرة، بما في ذلك اتتحقيق "الهيئة"باشرت  والتحقيق:التحليل 

 أربعةاسماء ب في المصرف االو  تبين وجود حسابات .العائدة لهم ونسخ عن الوثائق الثبوتية اتوكشوفات الحساب نماذج معرفة العمالء

بين وجود ت المصرف الثاني وفي .والدواء الطبيةالمستلزمات واالدوات  تعنى بتجارة  التي يمتلكونها والتي أسماء الشركاتبو اشخاص

شاط  وانخفاض تغير في الن وجود . كشفت التحليالت التي أجريت على الحسابات المصرفية عنحساب بإسم شركة يمتلكها أحد المشتبه بهم

ت الليرة اللبنانية. كشفت معلومات إضافية حصل مقابل وارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي بعد األزمة االقتصادية العملياتفي حجم 

أنها تحتوي  العامة وتبين مستودعات المشتبه بهم من قبل سلطات إنفاذ القانون ووزارة الصحة ه تم تفتيشعليها هيئة التحقيق الخاصة أن

 أسعار مدعومة.طبية تم شراؤها بومستلزمات وادوات على أدوية مخزنة 
 

تخزين ملية ع االشتباه في تظهر التي ،المدعي العام التمييزي إلى قّررت هيئة التحقيق الخاصة إحالة نتائج التحقيق التدابير المتّخذة:

 .بأسعار مرتفعة بيعهاأو  الخارج إلىتهريبها مدعومة بغرض الالمستلزمات واألدوات الطبية دوية ولأل

 
 

قارير ت اطالعهما على بعد  التابعة لهما شركاتالرسل مصرفين إبالغات عن عمليات مشبوهة بشأن عميلين وأ ومشبوهة:إبالغ عن عملية 

 .الخارج إلى عبر الحدود المدعومة وفي نشاط التهريب النفطية المشتقاتفي تخزين  العميلين تورط إلىإعالمية تشير 

 

تحقيقها بالبحث في قاعدة بياناتها وباستحصالها من المصرفين المبلغين على جميع السجالت المصرفية  "الهيئة"باشرت  التحليل والتحقيق:

 تم جمعها . كشفت المعلومات التياالعائدة لهم ونسخ عن الوثائق الثبوتية اتوكشوفات الحساب نماذج معرفة العمالءالمتوفرة، بما في ذلك 

  .المحروقات تمارس تجارة يمتلكانها شركاتبأسماء بأسمائهما وعن المشتبه بهما، وجود عدة حسابات 
  

 ق.ستكما  التحقيالمدعي العام التمييزي إل إلىتجميد الحسابات وأحالت النتائج  قّررت هيئة التحقيق الخاصة التدابير المتّخذة:

 

من الداخلي اللبناني عبر المّدعي العام التميّيزي، األتلقّت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة من قوى  ،خال  جائحة كورونا طلب ومساعدة:

 .ض حياة اآلخرين للخطرعرّ وحقق المشتبه به عائدات غير مشروعة وقد وبيعها. التعقيم  مواد تقليدببشأن قضية تتعلق 
 

العاملة  موا وشركات تحويل األإسم المشتبه به على جميع المصارف والمؤسسات المالية  عّممت هيئة التحقيق الخاصة التحليل والتحقيق:

ثة . أفادت ثالالمحليةلجهات معلومات من العديد من ا "الهيئة"كما طلبت ، وعن عمليات عائدة له في لبنان بحثاً عن حسابات مصرفية

على  "الهيئة"حصلت تحويل. است عدة عملياتحصو  معلومات عن  أموا  مصارف أن لديها حسابات للمشتبه به وقدمت شركتا تحويل

 لمنفذةا العناية الواجبة تبين من اجراءات ، وأجرت التحليل الالزم.موا السجالت المصرفية ذات الصلة والعمليات من شركات تحويل األ

حسابات عن ، وكشف تحليل الالجائحةالطلب أثناء الزيادة على  تلبيةالتعقيم من أجل  موادتغيير في المهنة لتشمل بيع عميل وجود تجاه ال

 .خرىاألرف امصال في محدودةعمليات و المصارفهذه في أحد   .سقف العشرة االف د.أ أقل من بقيم نقدية و  إيداعاتحص
 

تبه به عدم تنفيذ أية عملية لصالح المش موا طلبت من شركات تحويل األو، الحسابات المصرفية تجميد  "الهيئة"قررت  التدابير المتّخذة:

 المدعي العام التمييزي الستكما  التحقيق. إلىنتائج الوأحالت 
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 تمويل إرهاب 9.1
 

 

صين التميّيزي اللبناني، بشأن شخ العام سلطة إنفاذ قانون محلّية عبر المّدعيت هيئة التحقيق الخاصة طلب مساعدة من تلقّ  طلب ومساعدة:

واستعانت سلطة إنفاذ القانون بالـ "هيئة" للحصو  على أية معلومات قد تّم توقيفهما واستجوابهما لتهريب إرهابيين محتملين عبر الحدود. 

 .تكون متوفرة في قاعدة بياناتها، ولمساعدتها في تحديد أي حسابات مصرفية وعمليات ذات صلة

 

ا على هيئة" اسميهمبهدف تحديد ما إذا كان المشتبه بهما قد أجريا عمليات او احتفظا بحسابات مصرفية، عّممت "ال التحليل والتحقيق:

لبنان، وطلبت في الوقت عينه تجميداً مؤقتاً ألي حسابات  في العاملة موا األ تحويل وشركات المالية والمؤّسسات المصارف جميع

عدم  ارةوضع إش واآلليات مصرفية وعمليات يتّم العثور عليها. وطلبت "الهيئة" أيضاً من السجل العقاري ومصلحة تسجيل المركبات

على أي أصو  مرتبطة بهما. فكشفت نتائج التحقيق وجود حسابين في مؤسستين ماليتين، هما عبارة عن قروض صغيرة، منها  تصرف

نّف كَدين غير قابل للتحصيل. وقّدمت أيضاً شركة تحويل  يالت معلومات بشأن تحو أموا قرض لشراء مركبة سير وَدين غير مسّدد مص 

 واردة وصادرة بمبالغ ضئيلة.

 

ة السير على مركب عدم تصرف تحديدها ووضعت إشارة تمّ  التي الحسابات عن المصرفية السرية قّررت "الهيئة" رفع التدابير المتّخذة:

 .التحقيق في للتوسع التمييزي العام المّدعي إلى التحقيق وأحالت نتائج التي تّم تحديدها،

 

وقع هجوم إرهابي في شما  لبنان أسفر عن مقتل عناصر من سلطات إنفاذ القانون والجيش وإصابة عدد  من المدنيّين.   طلب ومساعدة:

تنظيم داعش، قد أطلق النار على عناصر الجيش اللّبناني قبل أن يفّجر نفسه بعد مطاردته من قبل  إلىوكان اإلرهابي، المعروف بانتمائه 

حسابات  يّةأ لكشف من المّدعي العام التمييزي مساعدة معها. فتلقت هيئة التحقيق الخاصة على إثره طلب ةاجهموالسلطات إنفاذ القانون و

 تعود لإلرهابي واألشخاص المرتبطين بالقضية الذين تّم توقيفهم لإلستجواب. مصرفية وعمليات

 

 المالية والمؤّسسات المصارف جميع إسم اإلرهابي واألشخاص ذوي الصلة على بتعميم تحقيقاتها" الهيئة" باشرت التحليل والتحقيق:

عن  أموا  لتحوي شركتا مفتوحة، في حين أفادت مصرفية حسابات أية على لبنان، فلم يتم العثور في العاملة موا وشركات تحويل األ

ن "للهيئة" وتبيوقد تّم التواصل مع وحدة اخبار مالي نظيرة بهذا الخصوص. تحويل في سنوات ماضية بمبالغ ضئيلة.  عمليتي حصو 

القانون أظهرت أن اإلرهابي استخدم تمويل ذاتي،  إنفاذ ايضاً عدم وجود عقارات عائدة لإلرهابي، وأن التحقيقات التي قامت بها سلطات

ش، الهجوم اإلرهابي. كما تبين أنه لم يتلّق أية تعليمات من تنظيم داعحيث قام ببيع أثاث المنز  الذي يقتنه واستخدم عائدات البيع لتمويل 

بعد أن قضى فترة في السجن بسبب إلتحاقه بتنظيم داعش في  (Lone Wolf)بل أقدم على تنفيذ العملية من تلقاء نفسه كـ"ذئب منفرد" 

 سوريا.

 

ن ع اإلمتناع موا األ تحويل التميّيزي، وطلبت من جميع شركات العام المّدعي إلى "الهيئة" المعلومات لديها أحالت التدابير المتّخذة:

 أيّة عملية تحويل لصالح أّي من األشخاص الموقوفين لإلستجواب والمرتبطين بالقضية.تنفيذ 
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هيئة التحقيق الخاصة طالباً تحديد وتجميد أّي حسابات مصرفية  إلىلبنان طلب مساعدة  في أرسل المّدعي العام التمييزي طلب ومساعدة:

تعود ألشخاص متورطين في أعما  إرهابية وفي تمويل اإلرهاب. وكان اإلرهابيون المشتبه بهم  غير منقولةومنقولة  أموا و وعمليات

تحقيقات كشفت نتائجها عن وجود خليّة ارهابية قيام سلطات إنفاذ القانون بإجراء  إلىقد نفّذوا عملية أسفرت عن مقتل أشخاص، وأّدت 

مرتبطة بتنظيم داعش، خضعت لتدريب عسكري وجمعت أسلحة وذخيرة، فضالً عن تحضيرها لشن هجمات إرهابية على األراضي 

 اللبنانية، من خال  هجمات سهلة التنفيذ كعمليات اطالق نار جماعية في أماكن عامة.

 

 موا األ تحويل توشركا المالية والمؤّسسات المصارف جميع تحقيقاتها بتعميم أسماء المشتبه بهم على" ئةالهي" باشرت التحليل والتحقيق:

في لبنان، وطلبت أيضاً معلومات من مصلحة تسجيل المركبات واآلليات ومن السجل العقاري. فتبيّن وجود تحويالت مالية بمبالغ  العاملة

عدد من البلدان األجنبية. ولم يتّم العثورعلى أي حسابات مصرفية، إنما على عدد من السيارات ضئيلة داخل البلد، وتحويالت أخرى مع 

القانون والتي استحصلت "الهيئة" على نتائجها أن الخليّة  إنفاذ التي قامت بها سلطات والعقارات. على خطّ مواز ، أظهرت التحقيقات

 ا.االرهابية قامت أيضاً بعمليات سطو لتمويل نشاطاته

 

صرف عدم توحدات اإلخبار المالي المعنية. ووضعت "الهيئة" إشارة  إلىتّم إرسا  إفصاحات تلقائية وطلبات مساعدة  التدابير المتّخذة:

ح اإلمتناع عن تنفيذ أيّة عملية تحويل مستقبالً لصال موا األ تحويل على السيارات والعقارات التي تّم تحديدها، وطلبت من جميع شركات

 .التمييزي في لبنان العام المّدعي إلى النتائج األشخاص المتورطين، وأحالت

 

 

لعدد  من (KYC Forms) العمالء  معرفة أثناء قيام المسؤو  عن اإلمتثا  في مصرف محلّي بتحديث نماذج إبالغ عن عملية ومشبوهة:

في  ّونةالمدحركة منذ فترة طويلة، حاو  هذا األخير اإلتصا  بأحد العمالء مستخدًما المعلومات  عليها تجر  الحسابات المصرفية التي لم 

تحديد  ،القانون قد حاولت أيًضا، دون جدوى إنفاذ ملّفه. فأيقن حينها ان المعلومات المتّوفرة عن العميل لم تعد صالحة، كما علم أن سلطات

تنظيم داعش. بنتيجة ذلك، أرسل المصرف إبالًغا عن عملية مشبوهة  إلىالعميل المذكور بسبب وجود بحقّه مذّكرات توقيف النتمائه مكان 

   هيئة التحقيق الخاصة. إلى

 

 أنموذج فيه بما المتوفرة، المصرفية السجالت جميع على المبلِّغ المصرف من باستحصالها "الهيئة" تحقيقاتها باشرت التحليل والتحقيق:

فترة طويلة،  حركة منذ أية تقيّد عليهالثبوتية. أظهر تحليل الحساب المصرفي أنّه لم  الوثائق عن ونسخ الحساب العميل وكشوفات معرفة

عندها،  .عدد من السحوبات أعقبها أميركي، دوالر آالف سقف العشرة وأن حركته السابقة اقتصرت على إيداعات نقدية بمبالغ بسيطة دون

 ة.للحصو  على معلومات إضافية بخصوص هذه القضي القانون بإنفاذ المعنيّة المحلية السلطات مع وتواصلت تحقيقاتها" الهيئة" وّسعت

 

 مييزي للتّوسعالت العام المّدعي إلى نتائج التدقيقعن الحساب المصرفي وأحالت  المصرفية السرية رفع" الهيئة" قّررت التدابير المتّخذة:

 .في التحقيق


