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هـيـئـة الـتـحـقـيـق الـخـاصـة
وحدة اإلخـبـار املــالي اللبـنـانـيـة

كلمـة رئـي ــس هيـئـة
التحقيق الخاصة

حرضات أعضاء «اهليئة» واألمني العا ّم واملوظفني،
تواجه منطقتنا واملجمتع الدويل عمو ًما حتدايت ال سابق هلا من ج ّراء تفاقم املخاطر
امل ّتصلة ابملقاتلني اإلرهابيني األجانب .والواقع أن لبنان هو يف صلب هذه
التحدايت بسبب موقعه اجلغرايف وتداعيات الزناع يف سوراي .ففي سنة 2015
وحدها ،تعرّض لبنان لع ّدة هجمات إرهابية ،مهنا عمليات انتحارية نفذها مقاتلون
إرهابيون أجانب ،فض ًال عن أرس وإعدام جنود لبنانيني عىل يد هؤالء اإلرهابيني
واحتجاز بعضمه حىت هذا التارخي من قبل تنظمي داعش .ولص ّد هذه الظاهرة وما يرتتب
عهنا من خماطر وهتديدات ،قامت السلطات اللبنانية خالل العام ،لك يف ما يعنهيا،
ابختاذ التدابري الالزمة ،كتعزيز التنسيق الداخيل بني األجهزة املعنية واالستجابة
برسعة لطلبات التعاون الدويل املتعلقة مبقاتلني إرهابيني أجانب وبمتويلمه.
ً
وإدراكا منه للتحدايت القائمة ،قام جملس النواب اللبناين ،بعد توقف عن الترشيع دام سنوات ،بعقد جلسة
استثنائية إلقرار عدد من القوانني ،مهنا قانون الترصحي عن نقل األموال عرب احلدود وقانون اإلنضمام إىل اإلتفاقية
الدولية لقمع متويل اإلرهاب ،وتعديل قانون ماكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .وقد أتت عملية اإلقرار
والتعديل يف الوقت املالمئ نظ ًرا لرضورة معاجلة ثغرات تقنية يف الترشيعات اللبنانية .فعىل سبيل املثال ،إن
القانون اجلديد رقم  44املتعلق مباكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب جي ّرم متويل أنشطة املقاتلني اإلرهابيني
األجانب املذكورة يف قرار جملس األمن رقم  2178ويستحدث آليات قانونية خاصة ابلعقوابت املالية
ويوسع نطاق اجلرامئ األصلية لتبييض األموال لتمشل فئات جرمية وفق معايري جمموعة «الفاتف».
املستهدفة ّ
ويف سنة  ،2015متحورت أكرثية النقاشات اليت دارت يف املحافل الدولية اليت شاركت فهيا هيئة
التحقيق اخلاصة حول أمهية تعزيز التعاون وإيالئه األولوية ،خاصة مبوضوع قمع تنظمي داعش وقنوات متويله.
وخالل السنةُ ،ع ّي أمني عام «اهليئة» ممث ًال إقلمي ًيا لوحدات اإلخبار املايل يف منطقة الرشق األوسط ومشال
إفريقيا لدى جلنة إغمونت وانئب ًا للرئيس .وهذا إعرتاف واضح مباكنة «اهليئة» ومشاركهتا الفعالة يف أنشطة
جمموعة إغمونت ،ومبسامهتمك الق ّيمة يف اجلهود الدولية املتصلة مباكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
خالل العام ،أ ّدت أعمال التحقق من اإلمتثال اليت ت ّمت ابإلستناد إىل املقاربة املبن ّية عىل املخاطر لدى املصارف
ورشكات حتويل األموال وغريها من اجلهات امللزمة ابإلبالغ ،إىل التوصية بإخضاع رشكات حتويل األموال
ملزيد من اإلجراءات واملوجبات املتعلقة مباكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،فأصدر مرصف لبنان هبذا
أيضا حاالت تبييض أموال ومتويل إرهاب نتج عهنا جتميد
اخلصوص التعممي الوسيط رقم  .393وعاجلت «اهليئة» ً
للحساابت ورفع للرسية املرصفية يف  28حالة ّمتت إحالهتا إىل امل ّديع العام المتيزيي؛ فض ًال عن معاجلهتا لعدد
أيضا إىل األجهزة اللبنانية املعن ّية بإنفاذ القانون.
كبري من تقارير اإلفصاحات التلقائية واليت أحيل العديد مهنا ً
أهنئمك عىل تفانيمك وعملمك الدؤوب والزتاممك بواجباتمك.

مع أصدق متنيايت،
رايض توفيق سالمه
حامك مرصف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

كلمـة أمين عام هيئة
التحقيق الخاصة

زماليئ األعزاء من مدراء وموظفني،
ّمتيت سنة  2015ابلكثري من التحدايت اليت حت ّولت ،بفضل جهودمك ،إىل
إجنازات .ففي ترشين الثاين  ،2015صدر القانون رقم  44اجلديد ملاكفحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب الذي أاتح لنا التق ّيد ابلتوصية رقم  6ملجموعة «الفاتف»،
وذلك عرب استحداث آليات خاصة ابلعقوابت املالية املستهدفة تطبيق ًا لقرار
جملس األمن رقم  1267والقرارات الالحقة والقرار رقم  .1373وقد اع ُت ِمدت هذه
حي التنفيذ بنا ًء
اآلليات من قبل اللجنة الوطنية لقمع متويل اإلرهاب ودخلت ّ
لتوجهيات دولة رئيس احلكومة .ومضاانً لفعالية التطبيق ،أصدر مرصف لبنان
وهيئة التحقيق اخلاصة تعممي وإعالم حول «التجميد الفوري» ذات صلة ابلقرار
 1267والقرارات الالحقة ،وقد ّمت توجهيها إىل املصارف وغريها من اجلهات املعنية املشار إلهيا يف املادتني 4
و 5من القانون رقم  .44وبفضل جهودمك وجهود السلطات اللبنانية املختصة ،متّ ،بتارخي  16كانون األول ،2015
إدراج أول أمساء مرتبطة ابإلرهاب عىل الالئحة الوطنية.
يبقى موضوع متابعة التوجهات اجلديدة يف جمال تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،واختاذ التدابري الالزمة للح ّد من
املخاطر املتصلة هبا من املهام الرئيسية اليت تضطلع هبا هيئة التحقيق اخلاصة .ويف هذا السياق ،تعاونت «اهليئة»
مع سفارة اململكة املتحدة يف بريوت لتأمني مشاركة بعض موظفهيا وممثلني عن السلطات اللبنانية القضائية
واملعنية بإنفاذ القانون يف ورشة عمل يف لندن حول آخر التوجهات واملستجدات والتحقيقات يف جمال
متويل اإلرهاب .كما وأن تزايد عدد اجلرامئ اإللكرتونية املقلق ابت يتطلب جمهو ًدا كب ًريا من قبلنا .لذا،
ن ّظمت «اهليئة» ابلتعاون مع قوى األمن الداخيل مؤمت ًرا ها ًما لإلضاءة عىل املخاطر املتصلة ابجلرمية اإللكرتونية
ولتنبيه اجلمهور إىل رضورة التح ّوط واختاذ التدابري الوقائية ،ما ّ
شكل ابدرة لتوعية القطاع املايل والقطاع التجاري.
وما زلنا نعترب أن املسامهة يف أعمال املنظمات اإلقلميية والدولية ،ال س ّيما جمموعات «إغمونت» و«املينافاتف»،
ومشاركتنا يف إجمتاعات «الفاتف» يه من أولوايت عملنا .إن مرشوع جمموعة إغمونت املتعلق ـب «تنظمي
داعش  -املواصفات املالية ملقاتل إرهايب أجنيب» الذي شاركت فيه «اهليئة» وغريها من الوحدات يف منطقة
الرشق األوسط ومشال إفريقيا هو خري دليل عىل هذه املشاركة الف ّعالة .وبفضل جهودمك ،تفي «اهليئة» ابستمرار ابلزتاماهتا
الدولية ،عىل األخص إزاء تلك املنظمات الدولية .وإين أعمتد عليمك للحفاظ عىل هذا املسار.
خالل السنة ،مشلت أعمالمك عد ًدا كب ًريا من امله ّمات توزّعت بني التحقيق والتحليل والرقابة للتثبت من
امتثال املصارف واملؤسسات املعنية األخرى ابإلجراءات املطلوبة ،حيث مشل التدقيق امليداين الذي ّمت
ابإلستناد إىل املقاربة املبنية عىل املخاطر  22مرصف ًا وعدداً من املؤسسات امللزمة ابإلبالغ .وقد تلقينا وعاجلنا
أيضا  458تقرير
 432حالة ،مهنا  101من مصادر خارجية و 331من مصادر داخلية .ويف سنة  ،2015عاجلت «اهليئة» ً
إفصاح تلقايئ وارد من اخلارج ،مهنا ما يتعلق بمتويل تنظمي داعش.
إن مثابرتمك ومهنيتمك جديران ابلتقدير الفعيل .أشكرمك عىل جهودمك وأان عىل يقني بأنمك ستستمرون عىل هذا
ختف يف السنوات القادمة.
الطريق وستواصلون عملمك ابجلدية املعهودة إدراك ًا منمك بأن التحدايت لن ّ

وفقمك اهلل،
عبد احلفيظ منصور
أمني عام هيئة التحقيق اخلاصة
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المقدمة
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
في هذا املجال ،ولها دورها احليوي في حماية القطاعات املعنية
من مخاطر األموال غير املشروعة .وتشمل مهامها :تلقي وحتليل
اإلبالغات املتعلقة بعمليات مشبوهة ،إجراء التحقيقات املالية ،رفع
السرية املصرفية ،وجتميد احلسابات و/أو العمليات وإحالتها
املختصة ،ولها ً
ايضا مبوضوع االرهاب
الى السلطات القضائية
ّ
ومتويل االرهاب ان تطلب منع التصرف باموال منقولة أو غير
منقولة .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم «الهيئة» بتبادل املعلومات مع
اجلهات األجنبية النظيرة والتنسيق مع السلطات احمللية/األجنبية
املعنية بإنفاذ القانون حول طلبات املساعدة .وتقوم «الهيئة» ً
أيضا
باقتراح إدخال موجبات جديدة متصلة مبكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب ،واصدار نصوص تنظيمية وتوصيات للجهات
املعنية ،ومبراقبة املصارف وغيرها من املؤسسات امللزمة باإلبالغ
للتأكد من إمتثالها باملوجبات املطلوبة.

ش ّكل إقرار قانون مكافحة تبييض األموال رقم  318لعام  ،2001والذي مت مبوجبه إنشاء هيئة التحقيق اخلاصة
كوحدة اإلخبار املالي اللبنانية ،احلجر األساس لبدء مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في لبنان بشكل ج ّدي
تضم بضعة موظفني
وممنهج .وقد انطلقت هذه املسيرة بإنشاء مؤسسة غير معروفة على الصعيدين احمللي والدولي،
ّ
مزود بأحدث التجهيزات ومستلزمات األمان داخل
يعملون في مكتب متواضع .حالي ًا ،تشغل «الهيئة» مقر ًا خاص ًا بها ّ
حرم املصرف املركزي ،وقد تضاعف حجمها خالل السنوات املاضية إلى حد كبير .وها هي اليوم تُصنّف من بني
املؤسسات الرائدة في لبنان واملنطقة وحتظى مبكانة مميزة في اخلارج.
أن املكانة التي حتتلّها «الهيئة» اليوم لم تكن سهلة املنال ،بل كانت ثمرة اجلهود التي بذلها جهازها اإلداري
إال ّ
خالل السنوات املاضية .مت حتقيق إجنازات عديدة ،منها بناء وحدة إخبار مالي ف ّعالة ونظام متكامل ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب ،وشطب إسم لبنان من الئحة البلدان واألقاليم غير املتعاونة ،واإلنضمام إلى هيئات إقليمية
ودولية مثل مجموعة «إغمونت» ( ،)EGوالقيام بدور ريادي وأساسي في إنشاء مجموعة «املينافاتف» التي تولى لبنان
رئاستها في السنة األولى بعد تأسيسها .وقد مت كل ذلك بفضل قيادة ملتزمة ومصممة وفريق عمل متفان في عمله.
أن هناك املزيد من العمل مستقبالً .فاخلطر املتفاقم واملتم ّثل
اما اليوم ،وبعد اإلجنازات املذكورة ،تؤمن قيادة «الهيئة» ّ
وتطور تقنيات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،ما زال يهدد إقتصادات العالم ،مما
باالرهاب وباجلرمية املنظمة
ّ
يتطلب من «الهيئة» تكثيف املشاركة في أنشطة الهيئات اإلقليمية والدولية لإلضطالع مبسؤولياتها بوجه التحديات
التغيرات السريعة التي
التكيف املستمر مع
بناء على خبرتها املتراكمة ،تؤمن «الهيئة» بضرورة
ّ
ّ
اجلديدة املتزايدةً .
يشهدها عالم اجلرمية كشرط أساسي ملالحقة كل من يخالف القانون .كما وأن الطريقة املثلى ملكافحة اجلرمية املنظمة
واإلرهاب اليوم ،وكالهما نشاطني عابرين للحدود ،تتطلب تعزيز التعاون الدولي .وفي هذا الشأن يبقى التدريب
املعنية األخرى.
املتواصل ضروري ًا بهدف زيادة الوعي وصقل مهارات وخبرات موظفيها وموظفي السلطات
ّ
من جهة أخرى ،تولي «الهيئة» اهتمام ًا كبير ًا لتقرير التقييم املشترك اخلاص بلبنان الذي أع ّدته «املينافاتف» .وقد
صدر في العام  ٢٠١٥عدد من القوانني ،منها قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب اجلديد رقم  ،٤٤التي
ايضا مع األجهزة املعنية لتجاوز نقاط الضعف عبر استراتيجية
مت التنسيق ً
تعالج املالحظات واخلطط الواردة فيه .و ّ
وطنية شاملة هدفت إلى تطوير نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والتشريعات واألنظمة الوثيقة ذات
الصلة وتطبيق كل منها وفق املعايير الدولية .كما تبذل «الهيئة» قصارى جهدها من أجل تعزيز الرقابة امليدانية
للتحقق من اإلمتثال بإجراءات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،وحتسني التحقيقات املالية وغيرها من املهام
تتوج السنوات القادمة بنجاحات مماثلة.
الرئيسية ،على أمل أن ّ
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ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺭﻳﺎﺽ ﺳﻼﻣﺔ
ﺭﺋﻴﺴﺎ
ً

ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ
ﺣﻤﻮﺩ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺳﻤﻴﺮ ّ
ﻋﻀ ًﻮﺍ

ﺍﳌﻬﻨﻲ ﺍﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺟﻮﺯﻑ ﺃﻧﻄﻜﻠﻲ
ﻋﻀ ًﻮﺍ

ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﻌﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺩ .ﻋﻠﻲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﻋﻀ ًﻮﺍ

ﺍﻷﻣﲔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻔﻴﻆ ﻣﻨﺼﻮﺭ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﺪﻗﻘﲔ ﻭﺍﶈﻘﻘﲔ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﳉﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﻤﺰﻩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﺎﻱ ّ
ﳒﺎﺭ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻃﺎﺭﻕ ﺯﻫﺮﺍﻥ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺻﺮ ﻟ ّﺒﻮﺱ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
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األعضاء
 |1تتألف هيئة التحقيق اخلاصة من:

األستاذ رياض سالمة ،حاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه
							
من بني نوابه.

رئيس ًا

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

عضو ًا

حمود ،رئيس جلنة الرقابة على املصارف
األستاذ سمير ّ
			
أو من ينتدبه من بني أعضاء اللجنة.

عضو ًا

األستاذ جوزيف أنطكلي ،عضو معني من قبل مجلس
			
الوزراء أو األستاذ بطرس كنعان ،عضو رديف.

عضو ًا

 |2وفق ًا للمادة السادسة من القانون رقم  ٤٤تاريخ  ،٢٠١٥/١١/٢٤تنشأ لدى مصرف
لبنان هيئة مستقلة ،ذات طابع قضائي ،تتمتع بالشخصية املعنوية ،غير خاضعة في
ممارسة أعمالها لسلطة املصرف وتسمى فيما يلي «هيئة التحقيق اخلاصة» أو «الهيئة».
مهمة هيئة التحقيق اخلاصة وف ًقا للقانون رقم :٤٤
• تلقي االبالغات وطلبات املساعدة وإجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال أو
جرائم متويل إرهاب وتقرير مدى جدية األدلة والقرائن على ارتكاب هذه اجلرائم أو إحداها واتخاذ القرار املناسب
بشأنها سيما التجميد االحترازي املؤقت للحسابات و/أو للعمليات املشتبه بها وذلك ملدة أقصاها سنة قابلة للتمديد
لستة اشهر اضافية وملرة واحدة في ما خص طلبات املساعدة الواردة من اخلارج وملدة أقصاها ستة اشهر قابلة
للتمديد لثالثة اشهر اضافية وملرة واحدة بالنسبة لالبالغات وطلبات املساعدة الواردة من الداخل.
• التحقق من قيام املعنيني املشار إليهم في املادتني الرابعة واخلامسة بالتقيد باملوجبات املنصوص عليها في هذا القانون
والنصوص التنظيمية الصادرة باالستناد اليه باستثناء احملامني واحملاسبني املجازين وكتاب العدل ومع مراعاة
أحكام الفقرة الثانية من املادة السابعة عشرة من هذا القانون.

• جمع وحفظ املعلومات الواردة من املعنيني املشار اليهم في املادتني الرابعة واخلامسة واملعلومات الواردة من السلطات
الرسمية اللبنانية أو االجنبية وأية معلومات أخرى مجمعة وتبادلها مع نظيراتها بصفتها املرجع الصالح واملركز
الرسمي للقيام بذلك.
• إصدار النصوص التنظيمية املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون للمعنيني املشار إليهم في املادة اخلامسة وإصدار
توصيات للجهات املعنية كافة.

• التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات املعنية و/أو رفع السرية املصرفية لصالح املراجع القضائية املختصة
ولصالح الهيئة املصرفية العليا بشخص رئيسها عن احلسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض أموال أو
بتمويل إرهاب.
• إبقاء احلسابات املشتبه بها قيد املتابعة (.)Traceable

• وضع إشارة على القيود والسجالت ،العائدة ألموال منقولة أو غير منقولة ،تفيد بأن هذه األموال هي موضوع حتقيق
من قبل "الهيئة" وتبقى هذه االشارة قائمة حلني زوال أسباب الشبهات أو صدور قرار نهائي بشأنها.
• الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ إجراءات احترازية في ما يتعلق باالموال املنقولة وغير املنقولة التي ال يوجد
بشأنها أية قيود أو سجالت بهدف تقييد التصرف بها وذلك حلني صدور قرار قضائي نهائي بشأنها.

• الطلب من االشخاص واجلهات املعنية الرسمية واخلاصة اتخاذ االجراءات الالزمة ملنع التصرف بأموال منقولة أو
غير منقولة عائدة لألسماء املدرجة أو التي تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية املختصة أو
أية لوائح أخرى تعممها مبوضوع االرهاب ومتويل االرهاب واالعمال املرتبطة بهم .على االشخاص واجلهات املعنية
الرسمية واخلاصة أن تستجيب دون أي تأخير لهذا الطلب.

• تعيني أمين ًا عام ًا لها ووضع نظام ًا لسير عملها.
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األمانة العامة
 |1تتألف األمانة العامة لهيئة التحقيق اخلاصة من:
األمني العام
وحدة املدققني واحملققني
وحدة التحقق من اإلجراءات
الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية
وحدة املعلوماتية واألمان
 |2تشمل مهام االمني العام التالي:
• اإلشراف املباشر على وحدات «الهيئة».
• استالم ،إما مباشر ًة أو عن طريق رئيس «الهيئة» ،جميع اإلبالغات.
• 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 التوصيات الالزمة لـ «الهيئة»
ال سيما بخصوص تعديل إجراءات مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
• تنفيذ قرارات «الهيئة» التي ترمي إلى توطيد التعاون بينها وبني مثيالتها من
املؤسسات األجنبية.
• متابعة الشؤون اإلدارية ملوظفي «الهيئة» واإلشراف على نفقات «الهيئة» والتدقيق
فيها بواسطة من ينتدبه لهذه الغاية.

التقرير السنوي 20 1 5
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الفصل الثاني
نشاط هيئة التحقيق الخاصة
لعام 2015

وحدة
المدققين والمحققين
تشمل مهامها:
• التدقيق بنا ًء على تكليف من «الهيئة» في احلسابات
الوارد بشأنها إبالغات وفي أية حسابات يشتبه
بأنها تخفي عمليات تبييض أموال ومتويل ارهاب.
• جمع األدلة حول العمليات التي قد تشكل جرائم
تبييض أموال ومتويل ارهاب.
• رفع تقارير إلى «الهيئة» ،بواسطة األمني العام ،حول
نتائج التدقيق في احلسابات وحول نتائج التحقيقات
املتعلقة بعمليات يشتبه بأنها تشكل عمليات تبييض
أموال ومتويل ارهاب.
• إطالع «الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية» على
التقارير التي تعدها بشأن احلسابات والعمليات
املشبوهة بغية إدخال املعلومات الواردة فيها في بنك
املعلومات لديها.
• إطالع «وحدة التحقق من اإلجراءات» على التقارير
التي تعدها بشأن احلسابات والعمليات املشبوهة،
بغية أخذها باإلعتبار عند القيام مبهامها لدى
املصارف واملؤسسات املالية املعنية.

تُعنى وحدة املدققني واحملققني بالتحقيقات املالية التي تقوم بها هيئة التحقيق اخلاصة .وفي
هذا اإلطار ،تقوم بتحليل اإلبالغات الواردة وبإجراء التحقيقات الالزمة بخصوص األشخاص
والعمليات موضوع هذه اإلبالغات .يتم تعزيز هذا العمل عند اللزوم بطلب معلومات إضافية
من املؤسسات امللزمة باإلبالغ ومن سلطات إنفاذ القانون وإدارات حكومية ،باإلضافة الى
طلب معلومات من وحدات إخبار مالي نظيرة .ويتم هذا العمل ايض ًا عند اللزوم بشأن تقارير
اإلفصاحات التلقائية ،وطلبات املساعدة التي تَرد من الداخل واخلارج.
تُصدر هيئة التحقيق اخلاصة بهذا اخلصوص قرارات من بينها ،تبادل معلومات مع وحدات
إخبار مالي نظيرة وجتميد حسابات/عمليات وإرسال قضايا إلى امل ّدعي العام التمييزي.
تشمل قرارات «الهيئة» أيض ًا وضع حسابات قيد املتابعة ووضع إشارة على القيود والسجالت
العائدة ألموال منقولة أو غير منقولة.
قامت وحدة املدققني واحملققني بتحليل عدد كبير من تقارير اإلفصاحات التلقائية الواردة
خالل العام  ،2015حيث عاجلت  458إفصاح ًا تلقائي ًا ،باإلضافة إلى  289إبالغ ًا عن عملية
مشبوهة و 215طلب مساعدة وارد من جهات خارجية وداخلية .أما القرارات التي اتخذتها
«الهيئة» بخصوصها ،فشملت تبادل املعلومات مع وحدات إخبار مالي نظيرة وتقدمي املعلومات
الالزمة لسلطات إنفاذ القانون ووضع بعض احلسابات املصرفية قيد املتابعة ،فض ً
ال عن جتميد
حسابات ورفع السرية املصرفية في  28قضية أحيلت إلى املدعي العام التمييزي.
ﻭﺣﺪﺓ ﺇﺧﺒﺎﺭ
ﻣﺎﱄ ﻧﻈﲑﺓ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﳋﺎﺻﺔ

ﻣﺼﺎﺭﻑ

ﺍﻟﴴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ
ﴍﻛﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ

معلومات من مصادر مختلفة
(قضية متعلقة باإلجتار باملخدرات)

تُعتبر الصالحيات التي تتمتّع بها وحدات اإلخبار املالي في حال انسجامها مع املعايير الدولية
ركيزة أساسية للتعاون الدولي الف ّعال .وخي ُر دليل على ذلك معاجلة هيئة التحقيق اخلاصة
بنجاح للعديد من القضايا التي تتطلب تعاون ًا دولي ًا .وقد عملت وحدة املدققني واحملققني خالل
العام على طلب مساعدة خارجي مرتبط بقضية إجتار باملخدرات تورط بها شخصني من أصول
لبنانية مقيمني في اخلارج ،حيث متكنت من حتديد عقاراتهم وحساباتهم املصرفية التي تل ّقت
حتاويل إلكترونية من بلد وحدة اإلخبار املالي املستع ِلمة .وقد ُأرسلت هذه املعلومات عبر الشبكة
اإللكترونية اآلمنة ( )ESWملجموعة «إغمونت» للمساعدة في التحقيقات اجلارية.
كان لوحدة املدققني واحملققني نشاطات عديدة أخرى خالل العام ،حيث شارك مديرها بصفة
محاضر في ورشتَي عمل ّ
نظمهما مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية ()UNODC
في مصر ،وفي منتدى مكافحة اجلرائم اإللكترونية الذي ُعقد في بيروت .وقد شارك أيض ًا موظف
من «الوحدة» خالل العام في التقييم املشترك الذي أجراه البنك الدولي لدولة في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،وحضر موظفون آخرون االجتماعات العامة ملجموعة «املينافاتف» ،كما
شاركوا في دورات تدريبية ،منها دورة في بريطانيا حول التحقيقات في مجال متويل اإلرهاب.
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هيئة التحقيق الخاصة

وحدة
التحقق من اإلجراءات
تشمل مهامها:
• التحقق والتدقيق ،بنا ًء على تكليف من «الهيئة»،
بشكل دوري ومستمر من قيام املصارف واملؤسسات
املالية وسائر املؤسسات املعنية ،كل في ما خصه،
من تنفيذ املوجبات املنصوص عليها في:
أ)
ب)
ج)
د)

القانون رقم  44تاريخ 2015/11/24
(مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب).
نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
املرفق بالقرار األساسي رقم  7818تاريخ
 2001/5/18وتعديالته.
اإلعالمات الصادرة عن «هيئة التحقيق اخلاصة».
التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان واملتعلقة
مبوضوع مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب.

• إعداد تقارير وبيانات إحصائية دورية ،تظهر مدى
تقيد املصارف واملؤسسات املالية والشركات املعنية
باملوجبات املفروضة عليها مبوجب القوانني واألنظمة
ورفعها إلى «الهيئة» بواسطة األمني العام.
• متابعة اإلتصال بواسطة األمني العام ،بنا ًء على
تكليف من «الهيئة» ،باملصارف واملؤسسات املالية
والشركات املعنية التي يظهر من خالل التدقيق أنها
ال تتقيد كلي ًا أو جزئي ًا باإلجراءات املطلوبة ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب حلثها على تسوية
أوضاعها وفق ًا لألصول.
• تزويد «الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية»
بخالصات عن التقارير التي تعدها بنتائج مراجعاتها
بغية إدخالها على بنك املعلومات لديها.
• إطالع «وحدة املدققني واحملققني» عن مدى تقيد
املصارف واملؤسسات املالية والشركات املعنية
بإجراءات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
ألخذها باإلعتبار عند قيام الوحدة املذكورة بالتحقق
لديها من عمليات يشتبه بأنها تخفي تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب.
• رفع اقتراحات إلى أمني عام «الهيئة» حول كيفية
تفعيل أعمال الرقابة ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب.
• رفع التوصيات إلى «الهيئة» ،بواسطة األمني العام،
لتعديل إجراءات مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
• التحقق من إرسال مفوضي املراقبة التقارير
موضوع الفقرة ( )1من املادة  13من نظام مراقبة
العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب إلى حاكم مصرف لبنان ضمن
املهل احملددة واإلتصال ،بواسطة األمني العام،
باملصارف واملؤسسات املالية املعنية للتحقق من
قيامها بتنفيذ املالحظات الواردة في هذه التقارير.
• اإلتصال مبفوضي املراقبة املعنيني ،بواسطة
األمني العام ،للتحقق من قيامهم باإلجراءات
املنصوص عنها في القرار األساسي رقم 7818
تاريخ  2001/5/18بعد إجراء املقارنة بني تقارير
مفوضي املراقبة والتقارير التي تع ّدها الوحدة.

تُعنى وحدة التحقق من اإلجراءات لدى هيئة التحقيق اخلاصة بالتثبت من مدى إمتثال املصارف
واملؤسسات األخرى امللزمة باإلبالغ باملوجبات املطلوبة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
وتقوم «الوحدة» بهذه املهام عبر أعمال الرقابة امليدانية والرقابة املكتبية ،وذلك لتقييم مدى تطبيق
وفعالية برامج اإلمتثال وإجراءات العناية الواجبة وإجراءات الضبط الداخلي املتبعة للمراقبة والكشف
واإلبالغ عن عمليات مشبوهة .إن أعمال الرقابة امليدانية التي جتريها «الوحدة» تتم وفق املقاربة املبنية
على املخاطر وتُع ّزز بأعمال الرقابة املكتبية السنوية .وقد مت وضع مقاربة خاصة مبنية على املخاطر
للقطاعات املعنية املشمولة بالقانون رقم  ،44حيث يتم حتديثها باستمرار لإلبقاء على فعالية ودقة
الرقابة ولضمان تغطية مناسبة .تقوم «الوحدة» أيض ًا بتحديد اإلجراءات التصحيحية التي يتوجب
على املصارف واملؤسسات األخرى امللزمة باإلبالغ اتخاذها لتفعيل برامج اإلمتثال واجراءات الضبط
الداخلي لديها ،كما تقوم «الوحدة» باقتراح حتديث موجبات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
املعمول بها أو اقتراح إصدار موجبات جديدة انسجام ًا مع تطور املعايير الدولية واملمارسات الفضلى،
ومع تطور املخاطر أو بنتيجة أعمالها الرقابية.
ميكن تصنيف نشاط وحدة التحقق من اإلجراءات خالل عام  2015بثالثة محاور رئيسية :تفعيل أعمال
الرقابة ،واقتراح موجبات إضافية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لتفعيل الضوابط واحل ّد من
بعض املخاطر ،باإلضافة إلى العمل مع بعض السلطات احمللية لإلمتثال بتوصية «فاتف» رقم  6وذلك
من خالل إعداد اآلليات املناسبة.
وقد شملت أعمال التدقيق امليداني الذي جتريه «الوحدة» على أساس املقاربة املبنية على املخاطر 22
مصرف ًا و 17مؤسسة مالية و 28شركة تأمني و 130مؤسسة صرافة و 7شركات حتويل أموال و3
مؤسسات وساطة مالية .وقامت «الوحدة» أيض ًا ،بتكليف من هيئة التحقيق اخلاصة ،مبهام وبأعمال
موسع ًا حلسابات وعمليات مصرفية .أما التدقيق
تدقيق ميداني إضافية ،استلزمت عم ًال حتليلي ًا
ّ
املكتبي ،فتضمن حتلي ًال للتوجهات السائدة وللمؤشرات املتعلقة باملؤسسات وتقييم لنتائج اإلستبيانات،
فض ًال عن استالم وتقييم تقارير مفوضي املراقبة السنوية حول إجراءات مكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب لدى  67مصرف ًا و 52مؤسسة مالية و 48مؤسسة صرافة من الفئة «أ».

شركات تأمني
٪١٣٫٥

مؤسسات مالية
٪٨٫٢

مصارف
٪١٠٫٦

مؤسسات وساطة مالية
٪١٫٥

شركات حتويل األموال
٪٣٫٤
مؤسسات صرافة
٪٦٢٫٨

توزيع أعمال التدقيق امليداني ()٢٠٧

بغية احل ّد من املخاطر املستج ّدة ،مت خالل العام بنتيجة أعمال التدقيق امليداني لدى شركات حتويل
أموال اقتراح موجبات وإجراءات إضافية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لهذا القطاع ،وقد
أصدر مصرف لبنان بهذا اخلصوص التعميم الوسيط رقم  393تاريخ  30حزيران  .2015كما قدمت
«الوحدة» اقتراحات أخرى أ ّدت إلى إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم  136وإعالم هيئة
التحقيق اخلاصة رقم .19
شملت جهود مدير «الوحدة» مهمات عديدة أخرى ،فحضر اجتماعات اللجنة النيابية التي تداولت
بشأن القانون اجلديد ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،كما شارك في العمل على إعداد
آليتني للعقوبات املالية تطبيق ًا لقراري مجلس األمن رقم  1267و 1373اللتني اعتمدتهما الحق ًا اللجنة
الوطنية لقمع متويل اإلرهاب .باإلضافة إلى ذلك ،حاضر مدير «الوحدة» في عدد من الندوات ،وشارك
في اإلجتماع العام ملجموعتي إغمونت و«الفاتف» وفي اجتماعات عدد من فرق العمل التابعة .وحاضر
أيض ًا موظفو «الوحدة» في ندوات عديدة وشاركوا في دورات تدريبية في لبنان واخلارج.
التقرير السنوي 20 1 5
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الوحدة اإلدارية
لجمع المعلومات المالية
تشمل مهامها:
• جتميع املعلومات من مختلف املصادر بالنسبة
للعمليات التي تثير شك حول إمكانية حصول تبييض
أموال ومتويل ارهاب ،السيما العمليات اجلاري
التحقيق فيها ،وإحالتها إلى اجلهات املعنية بواسطة
األمني العام بعد موافقة «الهيئة».
• إنشاء بنك للمعلومات حتفظ وتوثق فيه املعلومات
كافة املتعلقة بنتائج التحقيقات في العمليات املشتبه
بها وأسماء األشخاص املعنيني بتورطهم أو إمكانية
تورطهم في عمليات تبييض أموال ومتويل ارهاب
واألحكام الصادرة بحق األشخاص الذين ارتكبوا
هكذا جرائم على أن يتم فرز هذه املعلومات وفق ًا
للتوزيع اجلغرافي والقطاعات العائدة لكل منها.
يتم تصنيف املعلومات املتعلقة بعمليات تبييض
األموال ومتويل االرهاب وفق ًا ملصدرها:
أ) معلومات مستقاة من املؤسسات اخلاضعة
لقانون سرية املصارف الصادر بتاريخ
( 1956/9/3مصارف ،مؤسسات مالية) وال
ميكن تزويد اجلهات القضائية أو اخلارجية بها
إال بعد موافقة «الهيئة».
ب) معلومات مستقاة من املؤسسات غير اخلاضعة
لقانون سرية املصارف الصادر بتاريخ
( 1956/9/3مؤسسات الصرافة ،مؤسسات
الوساطة املالية )...،والتي ميكن إعطاؤها
للمراجع التي تطلبها بنا ًء إلجراءات حتددها
«الهيئة».
• متابعة القوانني واألنظمة احمللية واألجنبية ورفع
توصية «للهيئة» ،بواسطة األمني العام ،باقتراح
تعديل تلك 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 ومتويل االرهاب.
• القيام بالدراسات التي تكلف بها.
• رفع التوصيات إلى «الهيئة» ،بواسطة األمني العام،
حول سبل إدخال وسائل التدقيق الداخلي في عمل
القطاعات كافة والسيما منها الزراعية والصناعية
والتجارية وقطاع اخلدمات وذلك بغية احلؤول دون
تبييض األموال ومتويل االرهاب من خاللها.

تُعنى الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية لدى هيئة التحقيق اخلاصة بإدارة قاعدة البيانات.
وتقوم في هذا اإلطار بإدخال اإلبالغات وطلبات املساعدة الواردة من مصادر داخلية
وخارجية وعن طريق املوقع اإللكتروني اآلمن ملجموعة اغمونت الذي تُتابعه ،باإلضافة إلى
تقارير اإلفصاحات التلقائية والقرارات املتخذة .تشمل مهام «الوحدة» أيض ًا حفظ املعلومات
املُستحصل عليها ،وحفظ طلبات املساعدة املوجهة إلى جهات خارجية من بينها تلك املوجهة
إلى وحدات إخبار مالي نظيرة .لضمان دقة املعلومات احملفوظة ،يتم مراجعة قاعدة البيانات
دوري ًا بغية حتديثها وإجراء التصنيفات الالزمة.

ايضا مبراجعة مذكرات التفاهم املنوي توقيعها من قبل هيئة التحقيق اخلاصة
تقوم «الوحدة» ً
مع نظيراتها ،كما تُعد بيانات احصائية تُستعمل في التقرير السنوي وعند القيام بالتحليالت
االستراتيجية وحتديد اجتاهات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
إن اإلرتفاع في عدد اإلبالغات عن عمليات مشبوهة وطلبات املساعدة الواردة من مصادر
داخلية وخارجية  ،فض ً
ال عن تقارير اإلفصاحات التلقائية الواردة تطلّب جهد ًا إضافي ًا لتحديث
قاعدة بيانات «الهيئة» .وعليه ،فقد أصبح التنسيق مع «وحدة املعلوماتية واألمان» أمر ًا شبه
روتيني ،غايته استحداث حقول لتبويب املعلومات وتصنيفها وإضافة أدوات للبحث ،وهذا ما
أدق تساهم في التحليل االستراتيجي.
يتيح استخراج اجتاهات ومؤشرات ّ
ونظر ًا للتزايد امللحوظ في اجلرائم اإللكترونية ،عملت «الوحدة» بهذا اخلصوص على مؤمتر جرى
مت الحق ًا تشكيل فريق عمل
تنظيمه في بيروت من قبل «الهيئة» بالتعاون مع قوى األمن الداخلي .وقد ّ
وتكليفه بإعداد املؤشرات املتعلقة باجلرائم اإللكترونية والنظر بسبل تعميمها على املؤسسات املالية
واجلمهور .كما باشرت «الوحدة» ،بعد صدور القانون رقم  42املتعلق بـ «التصريح عن نقل األموال
عبر احلدود» ،بإعداد أمنوذج تصريح إلحالته إلى اجلمارك اللبنانية للنظر فيه .كما قامت «الوحدة»
مبراجعة عدد من مذكرات التفاهم التي تنوي «الهيئة» توقيعها مع وحدات إخبار مالي نظيرة.
وجتسدت اإللتزامات األخرى «للوحدة» باملشاركة في ندوات ودورات تدريبية ومساعدات تقنية،
ّ
فقصدت مديرة «الوحدة» ضمن وفد لبناني العاصمة التشيكية براغ حلضور مؤمتر حول
«مصادرة األصول وإدارتها في غياب قرار إدانة» .وشارك خالل العام موظف من «الوحدة» في
بعثة صندوق النقد الدولي التي قدمت مساعدة تقنية إلى بلد من منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ،كما شارك موظف آخر ضمن مجموعة «املينافاتف» في ترؤس مشروع مخصص
للتطبيقات وبناء القدرات في مجال تبييض األموال والفساد .أما في ما خص صقل مهارات
املوظفني من خالل برنامج التعليم املهني املتواصل ( ،)CPEفقد شمل لهذا العام مواضيع
عديدة ،منها صالحيات وحدات اإلخبار املالي وكيفية تعليق العمليات املشبوهة ووسائل متويل
اإلرهاب اجلديدة.
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ

تبادل معلومات مع جهات خارجية ٢٠١٥
ﺍﶈﺎﰼ

ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ

ﺍﳌﺪﳸ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﳣﻴﲒﻱ

ﺍﻟﴴﻞ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺍﻟﴩﻃﺔ

ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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تبادل معلومات مع جهات محلية ٢٠١٥

ﺃﻧﱰﺑﻮﻝ

وحدة
المعلوماتية واألمان
تشمل مهامها:
• جتهيز وتفعيل املشغل الرئيسي ،احلواسيب وكافة
األجهزة التقنية.
• إنشاء وحتديث وصيانة برامج املعلوماتية املطلوبة
لعمل الــوحــدات وبنك املعلومات وأجــهــزة األمــان
واملراقبة.
• وضع إجراءات األمان للمعلومات والبرامج والسهر
على فعاليتها.
• إنشاء وتطوير موقع على اإلنترنت مهمته عرض
وتوضيح سياسة لبنان في مكافحة جرائم تبييض
األموال ومتويل االرهاب واملساعدة التقنية على إضافة
املعلومات الدورية.
• دراسة وتنفيذ برامج لتبادل املعلومات مع إدارات
محلية وخارجية معنية مبكافحة تبييض األمــوال
ومتويل اإلرهاب.
• مراقبة حركة الدخول واخلروج من مركز أمانة عامة
«الهيئة» وإليه.
• تشغيل وإدارة نظام املراقبة.

تُعنى وحدة املعلوماتية واألمان لدى هيئة التحقيق اخلاصة بتأمني مستلزمات عمل املوظفني من
املركزية والشبكة الداخلية،
خالل إدارة وحتديث املع ّدات والتجهيزات التقنية والكومبيوتيرات
ّ
باإلضافة الى تأمني البرامج والتطبيقات املطلوبة لعملهم .وتُعنى «الوحدة» أيض ًا بإجراء
التطوير التقني املطلوب على قاعدة البيانات وبضمان سالمة تبادل الرسائل واملعلومات مع
املؤسسات امللزمة باإلبالغ ،وقد قامت لهذا الغرض بإنشاء شبكة آمنة للتبادل .يدخُ ل أيض ًا
ضمن مهام «الوحدة» حماية مقر العمل واملعلومات واملستندات ،باإلضافة إلى تطوير موقع
هيئة التحقيق اخلاصة اإللكتروني واإلشراف على خطة التشغيل في حاالت الكوارث.

على غرار السنوات املاضية ،ر ّكزت وحدة املعلوماتية واألمان اهتمامها على عدد من
املشاريع التي جنحت في إدارتها وتنفيذها .ومن هذه املشاريع ،تطوير بنية الشبكة
الرئيسية التي حتسنّت من حيث األداء واجلهوزية ،وذلك من خالل إزالة نقاط الضعف التي
كانت تشوب النظام القدمي ،األمر الذي استلزم تعديل املعدات والبرامج على الكومبيوترات
الرئيسية وأجهزة توصيل الشبكة.

وقامت «الوحدة» أيض ًا بتطوير نظام  SEEDSاإللكتروني لتبادل املعلومات .وبهدف حتسني
خصائص هذا النظامّ ،
نظمت «الوحدة» دورات تدريبية حول خصائصه املتقدمة وطلبت من
املستخدمني إبداء رأيهم فيه .ث ّم راجعت هذه املالحظات والطلبات واتخذت على ضوئها
القرارات املناسبة كإجراء التعديالت الالزمة وإدخالها على النظام.
ﲢﺪﻳﺚ
ﺍﻟﳬﺒﻴﻮﺗﺮﺍﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﲢﺪﻳﺚ
ﺍﻟﱪﳎﻴﺎﺕ

ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﲒﺍﺕ

ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻓﻖ
ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺃﺧﺮﻯ

ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ

ﺍﻷﻣﻦ

توزيع الوقت وفق املهام

وبهدف تأمني الدعم الالزم للموظفني املتواجدين خارج مقر «الهيئة» في إطار أعمال التدقيق
امليداني الذي يجرونه ،أضافت «الوحدة» إلى أجهزة الكومبيوتر احملمولة أنظمة تواصل
آمنة .وبفضل هذه اإلضافات ،تستطيع «الوحدة» صيانة األجهزة وتبادل امللفات عن بعد،
عال من األمان الضروري لألجهزة املستخدمة
مع احلفاظ في الوقت نفسه على مستوى ٍ
خارج مقر العمل.
أما بالنسبة لتطوير نظام آلي ملكننة األعمال ( ،)workflow automationفأجرت «الوحدة»
دراسة حول اآللية احلالية وكيفية معاجلة العمل الورقي .وفي خطوة أولية قبيل التطبيق
الشامل ،قامت بإنشاء وبنشر نظام جديد إلدارة ساعات عمل املوظفني يتيح التخلّص من
جميع املستندات الورقية عبر معاجلة آلية متكاملة .وكان هذا األمر مبثابة جتربة وخبرة
تساعد في تسريع وتطوير عملية مكننة األعمال التي ستشمل مهام ًا أكثر تعقيد ًا.
كرست «الوحدة» الكثير من الوقت واجلهد ملتابعة العمليات اليومية للموظفني
وخالل السنة،
ّ
ولتقدمي الدعم الالزم لهم .وبغية احلفاظ على نوعية التجهيزات والبرامج التي اعتاد عليها
موظفي «الهيئة» ،حضر موظفو «الوحدة» دورات تدريبية مخصصة ملسائل فنية وتشغيلية.
التقرير السنوي 20 1 5
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ّ
المحطات الهامة
منذ إنشاء «الهيئة»
2001

2002

إقرار القانون
رقم  318املتعلق
مبكافحة تبييض
األموال ومتويل
اإلرهاب
إنشاء هيئة التحقيق
اخلاصة وتعيني أ ّول
أمني عام لها
إصدار نظام مراقبة
العمليات املالية
واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال
(تعميم مصرف
لبنان األساسي
رقم )83
إصدار إعالمات
«الهيئة» رقم ،1
2و3
إطالق املوقع
اإللكتروني اخلاص
بهيئة التحقيق
اخلاصة

2003

2004

إنشاء مجموعة العمل
إنهاء مجموعة العمل
شطب إسم لبنان
من الئحة مجموعة املالي لفترة املراقبة التي املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
خضع لها لبنان
العمل املالي
اخلاصة بالدول
واألقاليم غير
تعديل القانون رقم  318تسلّم لبنان أ ّول رئاسة
املتعاونة
ملجموعة العمل املالي
ليشمل متويل اإلرهاب
إنشاء وحدة
التحقق من
اإلجراءات لدى
هيئة التحقيق
اخلاصة

تعديل تعميم مصرف
لبنان األساسي رقم 83
إصدار إعالم «الهيئة»
رقم 4

ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
إعالمي
إصدار
ّ
«الهيئة» رقم  5و 6

إدخال منهجية الرقابة
انضمام هيئة التحقيق املكتبية على عمل وحدة
اخلاصة ملجموعة «إغمونت» التحقق من اإلجراءات

إنشاء جلنة
التنسيق الوطنية
ملكافحة تبييض
األموال ومتويل
اإلرهاب

إطالق برنامج التعليم
إنشاء وحدة خاصة
مبكافحة تبييض األموال املهني املتواصل لدى
«الهيئة»
لدى كل من املديرية العامة
تعديل تعميم
لقوى األمن الداخلي
مصرف لبنان
تنظيم هيئة التحقيق
األساسي رقم  83ومديرية اجلمارك العامة
اخلاصة بالتعاون مع
بنك التسويات الدولية
إنشاء نظام إلكتروني
صدور أ ّول حكم
أل ّول مؤمتر إقليمي في
لتبادل املعلومات مع
إدانة في قضية
لبنان حول مكافحة
األجهزة املختصة
تبييض أموال
تبييض األموال

2005

2006

2007

2008

بداية رعاية هيئة
التحقيق اخلاصة
لوحدات إخبار
مالي لإلنضمام إلى
مجموعة «إغمونت»

مشاركة هيئة
التحقيق اخلاصة
في إطالق
«حوار القطاع
اخلاص األميركي
والشرق
األوسطي وشمال
إفريقيا»
US-MENA
PSD

توسيع عضوية
جلنة التنسيق
الوطنية ملكافحة
تبييض األموال

قيام مجموعة
العمل املالي ملنطقة
الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
بزيارة تقييم
ميدانية للبنان

إصدار تعميم
مصرف لبنان
الوسيط رقم 99
اخلاص بعمليات
حتويل األموال
بالوسائل اإللكترونية

انعقاد اإلجتماع
العام الثاني ملجموعة
العمل املالي ملنطقة
الشرق األوسط
وشمال إفريقيا في
لبنان

إصدار تعميم
مصرف
لبنان الوسيط
رقم  136املوجه
إلى مؤسسات
الصرافة

تعديل تعميم
مصرف لبنان
األساسي
رقم 83

إصدار إعالم
«الهيئة» رقم 7
إنشاء نظام إلكتروني
لتبادل املعلومات
مع اجلهات امللزمة
باإلبالغ

إنشاء اللجنة
الوطنية لقمع
متويل اإلرهاب

إصدار إعالم
«الهيئة» رقم 8
معاجلة هيئة
التحقيق اخلاصة
للحالة رقم 1000

إصدار تعميم
مصرف لبنان
األساسي
رقم 111
اخلاص بعمليات
«احلوالة»

انضمام لبنان
إلى معاهدة األمم
املتحدة ملكافحة
الفساد
إقرار القانون
رقم  32اخلاص
بتوسيع صالحية
هيئة التحقيق
اخلاصة لتشمل
قضايا الفساد
إمتام هيئة
التحقيق اخلاصة
ملهمة التدقيق
امليداني في
اإلجراءات
رقم 1000

مذكرات التفاهم املوقعة بني «الهيئة» ووحدات إخبار مالي نظيرة
البلد

وحدة اإلخبار املالي

تاريخ التوقيع

البلد

1

بلجيكا

CTIF-CFI

2

كرواتيا

AMLO

 7تشرين األول 2002

3

تايالند

AMLO-TH

 25شباط 2003

4

موناكو

SICCFIN

 20أيار 2003

5

أستراليا

AUSTRAC

 24أيلول 2003

6

فرنسا

TRACFIN

 21حزيران 2004

22

7

جزر األنتيل الهولندية

MOT-AN

 23حزيران 2004

8

ألبانيا

GDPML

 4تشرين األول 2004

23

اليابان

9

غواتيماال

IVE

 8أيلول 2005

10

مولدوفا

SPCSB

 9أيلول 2005

11

السنغال

CENTIF

 31كانون الثاني 2006

12

سوريا

CMLC

 24أيار 2006

13

باناما

UAF-PA

 16حزيران 2006

14

هاييتي

UCREF

 20متوز 2006

15

باراغواي

FIU-PY

 30أيار 2007

16

كوريا اجلنوبية

KoFIU

 2تشرين الثاني 2007

17

جورجيا

FMS

 5أذار 2008

26
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 10أيلول 2002
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تاريخ التوقيع

18

كندا

FINTRAC

19

رومانيا

ONPCSB

 17كانون األول 2008

AMLSCU

 26أيار 2009

QFIU

 28نيسان 2010

SAFIU

 30حزيران 2010

JAFIC

 10متوز 2012

20
21

24

اإلمارات العربية
املتحدة
قطر

اململكة العربية
السعودية

 18نيسان 2008

الفيليبني

AMLC

 10متوز 2012

25

روسيا

FSFM

 11متوز 2012

26

اجلزائر

CTRF

 13أيلول 2012

27
28

29
30

سري النكا

سانت مارتن

بوركينا فاسو
اليونان

CBSL
MOT-SM
CENTIF-BF
HELLENIC FIU

 3متوز 2013

 18شباط 2014
 18شباط 2014
 14أذار 2014

31

جنوب أفريقيا

FIC

 3حزيران 2014

32

فيجي

FIJI-FIU

 3حزيران 2014

33

أوكرانيا

SFMS

 3حزيران 2014

2009

2010

تعديل تعميم
مصرف لبنان
األساسي رقم 83
ليشمل املقاربة
املبنية على املخاطر

تعيني أمني سر
جديد لهيئة
التحقيق اخلاصة

إعالمي
إصدار
ّ
«الهيئة» رقم 9
و 10
انعقاد اإلجتماع
العام العاشر
ملجموعة العمل
املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال
إفريقيا في لبنان
إعتماد تقرير
التقييم املشترك
اخلاص بلبنان من
قبل مجموعة العمل
املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال
إفريقيا
انضمام هيئة
التحقيق اخلاصة
إلى فريق املراجعة
اإلقليمي ملنطقة
الشرق األوسط
وإفريقيا التابع
ملجموعة العمل
املالي

تعديل تعميم
مصرف لبنان
األساسي رقم 83
ملعاجلة النقاط
املذكورة في تقرير
التقييم املشترك
اخلاص بلبنان
إصدار إعالم
«الهيئة» رقم 11
تنظيم ورشة العمل
الرابعة ملجموعة
العمل املالي ملنطقة
الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
اخلاصة بتدريب
املق ّيمني في لبنان

2011

2012

إحالة مشروع
تقدمي تقرير املتابعة
تعديل قانون
األ ّول اخلاص بلبنان إلى
مكافحة تبييض
مجموعة العمل املالي
األموال ومتويل
ملنطقة الشرق األوسط
اإلرهاب ومشروع
وشمال إفريقيا
قانون نقل األموال
عبر احلدود
رفع مشروع تعديل
ومشروع قانون
قانون مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب تبادل املعلومات
الضريبية إلى
ومشروع قانون نقل
مجلس النواب
األموال عبر احلدود إلى
مجلس الوزراء
إصدار تعميم
مصرف لبنان
تعديل تعميم مصرف
األساسي
لبنان األساسي رقم 83
رقم  126حول
عالقة املصارف
إصدار
ّ
تعميمي مصرف واملؤسسات املالية
لبنان الوسيطني
مع املراسلني
رقم  264و 272
املوجهني إلى مؤسسات
إنعقاد إجتماع
الصرافة
فريق املراجعة
اإلقليمي ملنطقة
إصدار إعالمات «الهيئة» الشرق األوسط
رقم  13 ،12و 14
وإفريقيا التابع
ملجموعة العمل
املالي في بيروت
انضمام هيئة التحقيق
اخلاصة إلى فريق
مراجعة ميثاق مجموعة تقدمي لبنان رسمي ًا
«إغمونت»
لطلب عضوية
معاجلة هيئة التحقيق
اخلاصة للحالة
رقم 2000

مجموعة العمل
املالي ورفع «الهيئة»
ملشاركتها في بعض
فرق عمل املجموعة

2013

٢٠١٥

2014

تعديل تعميم مصرف لبنان
قيادة «الهيئة»
ملشروع تقييم مخاطر األساسي رقم  83لتفعيل دور
اإلمتثال على مستوى الفروع
تبييض االموال
ومتويل االرهاب على
مستوى الوطن
إصدار إعالمات «الهيئة» رقم

توقيع «الهيئة» مليثاق
مجموعة «إغمونت»
اجلديد بعدما
شاركت في اعداده
اعادة اموال ناجتة
عن عمليات فساد
الى احلكومة
التونسية

 16 ،15و 18

إصدار إعالم «الهيئة»
رقم  17املُتعلق باإلبالغ
عن العمليات املشبوهة
الكتروني ًا( )E-STRعم ً
ال
بخطة التحديث املُ ّقرة

انضمام هيئة التحقيق
اخلاصة إلى فريق عمل
معني بتحضير خطة عمل
انضمام هيئة التحقيق لتطبيق استراتيجية مجموعة
«اغمونت»
اخلاصة إلى اللجنة
القضائية املعنية
بتطوير دليل استرداد انضمام «الهيئة» إلى اللجنة
املكلّفة من قبل وزارة العدل
االموال املتأتية من
بوضع اقتراح قانون يرعى
الفساد واملهربة الى
وينظم استرداد األموال
لبنان
املتأتية من الفساد واملهربة
إلى لبنان
تعديل تعميم مصرف

لبنان األساسي
رقم  111اخلاص
بعمليات «احلوالة»

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

إعتماد وحدة التحقق
من االجراءات
انطالق أعمال مراجعة
املقاربة املبنية على
تطبيق اتفاقية األمم املتحدة
املخاطر
ملكافحة الفساد من قبل لبنان
في اعمالها
(الفصالن الثالث والرابع)

احلاالت ومهمات التدقيق امليداني في اإلجراءات
٤٥٠
٤٢٤

٤٠٠

إقرار قانون جديد ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
(القانون رقم )٤٤
إنضمام لبنان الى اتفاقية األمم
املتحدة الدولية لقمع متويل
اإلرهاب (القانون رقم )٥٣
إقرار قانون حول التصريح عن
نقل األموال عبر احلدود وقانون
حول تبادل املعلومات الضريبية
(القانونان رقم  ٤٢و)٤٣
إقرار آليتني من قبل اللجنة الوطنية
لقمع متويل اإلرهاب حول قراري
مجلس األمن رقم  ١٢٦٧و١٣٧٣
إصدار تعميم مصرف لبنان
األساسي رقم  ١٣٦واعالم
«الهيئة» رقم  ١٩حول تطبيق
قرار مجلس األمن رقم ١٢٦٧
إصدار تعميم مصرف لبنان
الوسيط رقم  ٣٩٣حول موجبات
مكافحة تبييض االموال ومتويل
اإلرهاب املطلوبة من املؤسسات
التي تتعاطى التحاويل النقدية
بالوسائل اإللكترونية
امني عام «الهيئة» يصبح املمثل
اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا في مجموعة
«اغمونت» ونائ ًبا لرئيس جلنة
«اغمونت»
تقدمي تقرير املتابعة السادس
اخلاص بلبنان الى مجموعة
العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
معاجلة هيئة التحقيق اخلاصة
للحالة رقم ٣٠٠٠

٢٦٨

٢٠٧

احلاالت
مهمات
التدقيق امليداني
في اإلجراءات

١٣٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥
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اإلطار العام
لتدريب الموظفين
إميان ًا منها بأن العنصر البشري لديها هو ميزتها الرئيسية ،تولي هيئة التحقيق اخلاصة موضوع
التدريب املستمر اهتمام ًا خاص ًا بهدف تطوير قدرات املوظفني وإطالعهم على املستجدات في
عالم مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .وتؤمن «الهيئة» بأن هذا اإلستثمار أساسي للقيام
مبستلزمات العمل اليومي ولإليفاء بالتزامات أخرى تتطلّب خبرة استثنائية بهدف نشر الوعي الالزم
وتوفير املساعدة الفنية واملشاركة في مختلف مهمات الهيئات الدولية واإلقليمية مثل مجموعة «الفاتف»
ومجموعة «املينافاتف» ومجموعة «إغمونت».

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

آراء حول
الخـب ـ ـ ــرة
المكتسبة

عاجلت ورشة العمل الذي نظمها في بيروت مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
( )UNODCمسألة «التحقيق واإلتهام واحملاكمة في قضايا متويل املقاتلني اإلرهابيني األجانب».
وقد تطرقت ورشة العمل هذه إلى املوضوع من جوانبه النظرية والعملية ،وذلك عبر محاضرات شملت
املتطلبات القانونية الدولية لقمع متويل املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،والتحديات التي متثلها قنوات
التمويل اجلديدة ،باإلضافة إلى متطلبات قرارات مجلس األمن .تناولت ورشة العمل أيض ًا التجارب
واملمارسات الفضلى بشأن رصد وكشف وحتليل املعلومات املرتبطة بتمويل اإلرهاب .وعلى ذات
مما ضاعف اهتمامنا باحلدث.
الدرجة من األهمية جاء تبادل املعارف واخلبرات بني املشاركنيّ ،
رواد
وسيم

متّكنت من اإلستفادة من خبرات العاملني في مجال التحقيقات املرتبطة بتمويل اإلرهاب عندما ُزرت
اململكة املتحدة حلضور دورة تدريبية في هذا املجال .هذه الدورة كانت في لندن ومن تنظيم الوحدة
الوطنية املعنية بالتحقيقات املالية املتصلة باإلرهاب بالتعاون مع «امليتروبوليتان بوليس» .وقد سنحت لي
هذه الفرصة التعمق بفهم املقاربة البريطانية املُتّبعة في التحقيق في عمليات اإلرهاب ومتويله .تضمنت
الدورة دراسة ملجموعة من احلاالت والتمارين العملية التي ساهمت في تعزيز معرفتي بهذا املوضوع
وباملنهجيات التي تعتمدها األجهزة املختلفة في التحقيقات املالية .كان لهذه الدورة طابع خاص كون
حضوري كان إلى جانب زمالء لبنانيني من السلطات القضائية واملعنية بإنفاذ القانون ما أتاح لنا الفرصة
لبدء النقاشات مبشروع يقضي بتعديل مواد هذه الدورة مبا يتماشى واحتياجات السلطات اللبنانية.
رشيد
تسنت لنا خالل العام فرصة الذهاب إلى واشنطن للمشاركة في ورشة عمل ّ
نظمها اإلحتياطي الفدرالي
ّ
األميركي م ّدتها  5أيام حول مكافحة تبييض األموال .وقد أتاحت لنا هذه املشاركة فرصة لتعميق
معرفتنا ومهاراتنا بخصوص ع ّدة مواضيع ،منها تقييم املخاطر املتّصلة بتبييض األموال ،وإجراءات
إعرف عميلك ،والتعامل مع املصارف املراسلة األجنبية ،ومصارف اخلدمات اخلاصة ،باإلضافة إلى
رفع تقارير عن عمليات مشبوهة .استخدم احملاضرون وسائل تفاعلية كاحملاضرات وشرائط الفيديو
والتمارين العملية ودراسة احلاالت ،بهدف حتسني الكفاءات التحليلية وتقنيات التحقيق التي تُستخدم
أثناء الرقابة امليدانية واملكتبية .من خالل مشاركتنا في هذا احلدث ،تواصلنا مع مشاركني من مختلف
قيمة جد ًا.
الوكاالت والبلدان ،فكانت لنا جتربة ّ
دانيا
ميريام
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هيئة التحقيق الخاصة

العمل التي ّ
تنظمها «الهيئة» في لبنان بالتعاون مع هيئات أخرى أو تلك التي تنظم في اخلارج
من قبل السلطات املعنية كاإلحتياطي الفيدرالي األميركي واملصرف املركزي الفرنسي والشرطة
الفدرالية األسترالية .أما زيارات املوظفني إلى عدة وحدات إخبار مالي أجنبية ( )FIUsكوحدة
اإلخبار املالي الفرنسية ( )Tracfinووحدة اإلخبار املالي األميركية ( )FinCENووحدة اإلخبار
املالي األسترالية ( )Austracفالغرض منها تنمية العالقات وتبادل اخلبرات.

وعالوة على مشاركة املوظفني في دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية ،ال ب ّد من ذكر برنامج التعليم
املهني املتواصل ( )CPEالذي يرمي إلى استكمال املبادرات التدريبية التي تتخذها «الهيئة» ،وذلك
التوجهات واملعايير في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل
من خالل إطالع املوظفني على أحدث
ّ
تهتم «الهيئة» بشكل خاص بتلبية احلاجات التدريبية لألجهزة الوطنية األخرى املعنية
اإلرهاب .كما
ّ
مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،وألجل ذلك تخصص «الهيئة» املوازنات الالزمة لتأمني
التدريب املستمر بحيث تُبقي نشاطات التدريب في ضمن أولوياتها.

ّ
نظمت هيئة التحقيق اخلاصة بالتعاون مع قوى األمن الداخلي «منتدى مكافحة اجلرائم اإللكترونية»
املُخصص ملكافحة اإلحتيال والقرصنة اإللكترونية في القطاعني املصرفي والتجاري في لبنان .أتاح لنا هذا
احلدث فرصة ّ
اإلطالع على أهم التطورات والتوجهات في مجال اجلرمية اإللكترونية .متحورت اجللسات
على عمليات اإلحتيال والقرصنة اإللكترونية التي يتعرض لها األفراد واملصارف ،حيث جرى عرض حاالت
ُمستم ّدة من الواقع ووصف اإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي الوقوع كضحية لعمليات مماثلة.
وقيمة حول هذا املوضوع وكان مناسبة لتبادل األفكار.
زودنا املنتدى مبعلومات جديدة ّ
بشكل عامّ ،
ساره
نزار
زياد
قصدنا دولة الكويت ملدة خمسة أيام حلضور ورشة عمل ّ
نظمها مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل
قيمة للغاية
جتربة
املشاركة
كانت
اإلرهاب.
ومتويل
في الشرق األوسط حول املخاطر املتصلة بتبييض األموال
ّ
والتعمق فيها ،كالرقابة املبنية على املخاطر ،وتقييم
مت تناولها
إذ إنها ساهمت في تعزيز فهمنا ملواضيع عديدة ّ
ّ
وتسنى
املخاطر الوطنية ،ومهام وحدات اإلخبار املالي ودورها ،باإلضافة إلى مستلزمات اإلدارة الرشيدةّ .
التعرف خالل هذا احلدث على زمالء من وحدات إخبار مالي نظيرة في املنطقة وتبادل اآلراء معهم.
لنا أيض ًا
ّ
عماد
وجدي
روبير
شاركنا في «امللتقى السنوي اخلامس لرؤساء وحدات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في املصارف
واملؤسسات املالية العربية» ،الذي ّ
نظمه احتاد املصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق اخلاصة في بيروت.
ضم هذا احلدث الذي استمر ملدة يومني مشاركني من القطاع املالي واملصرفي ومحاضرين من ذوي اخلبرة
ّ
من القطاعني العام واخلاص حيث عرضوا آخر املستجدات في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
قيمة ،منها كيفية إدارة املخاطر املُتصلة بالعقوبات الدولية ،وكيفية تفادي
تناول احملاضرون مواضيع عديدة ّ
الثغرات عند اختيار وتطبيق أنظمة مكافحة تبييض األموال ،فض ً
ال عن سياسات تقليص املخاطر .derisking
كريس
عالء
جلمعية اخلبراء املجازين في
توجهنا إلى دولة اإلمارات العربية املتحدة حلضور املؤمتر السنوي اخلامس
ّ
ّ
مكافحة تبييض األموال ( .)ACAMSق ّدم هذا املؤمتر ،الذي كان بعنوان «مكافحة تبييض األموال واجلرائم
وضم عدد ًا من ممثلي سلطات إنفاذ القانون
املالية» ،للمشاركني معلومات وافرة حول التوجهات اإلقليمية،
ّ
ودوائر اإلمتثال ،فض ً
ال عن أخصائيني من وحدات إخبار مالي وخبراء في إدارة املخاطر .خالل هذا احلدث،
جرت مناقشة آخر املستجدات ،منها كيفية كشف ومكافحة أساليب متويل اإلرهاب اجلديدة ،وكيفية تصميم
تولدها سياسات
منهجيات لتقييم املخاطر تتناسب مع واقع كل بلد ،باإلضافة إلى كيفية مواجهة التحديات التي ّ
تقليص املخاطر.
رامي
أحمد
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دورات
تدريبية

تدريب محلي
التاريخ
الفصل األول
٢٠١٥

اجلهة املنظمة
هيئة التحقيق اخلاصة
احتاد املصارف العربية
هيئة التحقيق اخلاصة

نقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان

الفصل الثاني
٢٠١٥

احتاد املصارف العربية  /االحتاد الدولي
للمصرفيني العرب
هيئة التحقيق اخلاصة
هيئة التحقيق اخلاصة

جلسة تدريبية عن نظام « – »SEEDSالنسخة الثانية
ورشة عمل حول املستجدات االخيرة في تطبيق املعايير الدولية لتقارير
االفصاح املالي  IFRSواملعايير ذات الصلة بالصناعة املصرفية
جلسة حول تعليق العمليات املشبوهة

منتدى مكافحة تبييض االموال

ورشة عمل حول «آليات جتفيف منابع متويل االرهاب»
جلسة حول كل من:
 صالحيات وحدة االخبار املالية تقرير منظمة التعاون والتنمية في امليدان اإلقتصادي عن التبادلالتلقائي للمعلومات
جلسة عن «تنظيم داعش»

املسؤولية اإلجتماعية للشركات في لبنان

املنتدى اخلامس للمسؤولية اإلجتماعية للشركات

هيئة التحقيق اخلاصة
هيئة التحقيق اخلاصة  /قوى االمن الداخلي /
مجموعة االقتصاد واالعمال

جلسة حول الـ «»BITCOINS

مصرف لبنان
الفصل الرابع
٢٠١٥

املوضوع

احتاد املصارف العربية  /هيئة التحقيق اخلاصة
مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

ورشة عمل حول «تدريب املدربني :بناء القدرات»
ملتقى مكافحة اجلرمية االلكترونية

امللتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب في
املصارف واملؤسسات املالية العربية
ورشة عمل وطنية حول «التحقيق واالتهام واحملاكمة في قضايا متويل
املقاتلني االرهابيني االجانب»

عدد املوظفني
املشاركني

املوظفني املهنيني
2
املوظفني املهنيني
١

٤
املوظفني املهنيني
املوظفني املهنيني
٢
٤

املوظفني املهنيني
٤
٣
٣

تدريب إقليمي ودولي
التاريخ

الفصل األول
٢٠١٥

الفصل الثاني
٢٠١٥
الفصل الثالث
٢٠١٥

اجلهة املنظمة
جمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض
األموال ACAMS

2

 Messe Frankfurtالشرق األوسط

١

اإلحتياطي الفدرالي األميركي

دورة تدريبية حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
(واشنطن العاصمة ،الواليات املتحدة االميركية)

2

الوحدة الوطنية للتحقيقات املالية االرهابية في
بريطانيا  /وحدة الشرطة في العاصمة

دورة تدريبية حول مكافحة متويل االرهاب
(لندن ،اململكة املتحدة)

١

وزارة العدل االميركية – قسم مصادرة االصول
وغسيل االموال

مؤمتر حول مصادرة األصول وإدارتها في غياب قرار إدانة
(براغ ،اجلمهورية التشيكية)

١

مجموعة «إغمونت»

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
مجموعة «إغمونت»
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املؤمتر الدولي السنوي اخلامس جلمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب حول مكافحة تبييض األموال واجلرائم املالية ملنطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا
(دبي ،دولة االمارات العربية املتحدة)
دورة جتريبية عن «الكيانات القانونية واملنتجات املالية»
(برلني ،املانيا)
2015 Intersec
(دبي ،دولة االمارات العربية املتحدة)

صندوق النقد الدولي
الفصل الرابع
٢٠١٥

احلدث/املكان

عدد املوظفني
املشاركني

هيئة التحقيق الخاصة

ورشة عمل حول مخاطر تبييض االموال ومتويل االرهاب في منطقة الشرق
االوسط وشمال افريقيا :رأي السلطة الرقابية
(الكويت)
ورشة عمل حول «التعاون الدولي في مجال التحقيقات املالية وغسل األموال
ومالحقة األصول»
(القاهرة ،مصر)
دورتان حول « »Information System Maturity Modelونظم االمان
لدى وحدة االخبار املالي
(ليما ،بيرو)

٢

٣
١
١

السياسة المعتمدة
للتواصل الدولي
إن العوملة وترابط االقتصادات العاملية واألنظمة املالية ،ناهيك عن التقنيات اجلديدة التي
ّ
ً
تتيح انتقال األموال بسرعة حول العالم ،ظواهر تستوجب تعاونا أكبر بهدف حتسني
أساليب مكافحة اجلرمية املنظمة وتدفق عائداتها غير املشروعة بني املراكز املالية في
أهمية تقدمي املساعدة الفنية
العالم .وقد أدركت هيئة التحقيق اخلاصة منذ البداية
ّ
في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،وباألخص إلى الهيئات النظيرة
أن املكافحة الفعالة
اإلقليمية ،وذلك ملعاجلة املخاطر القائمة .والواقع أن «الهيئة» تعتبر ّ
العمال تبييض األموال (وجرائمه األصلية) ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار
الشامل أمر ممكن بفضل التعاون احمللي وكذلك التعاون الدولي بني وحدات اإلخبار املالي
املعنية.
النظيرة وغيرها من األجهزة األجنبية
ّ
مر السنني مت ّثلت باملساعدة
واجلدير ذكره أن جهود التواصل التي بذلتها «الهيئة» على ّ
الفنية وبالتزامات أخرى ،سواء جاءت هذه اجلهود فردية أو جماعية مبشاركة هيئات
إقليمية ودولية كمجموعة «املينافاتف» ومجموعة «الفاتف» ومكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية ( )UNODCوالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة
«إغمونت» .وفي هذا السياق ،نقلت «الهيئة» خبراتها إلى عدد من وحدات اإلخبار املالي،
تلبي ًة حلاجاتها من حيث املساعدة الفنية والتدريبية ،فصممت برامج مخصصة ،السيما
في مجال اإلمتثال ورسم السياسات وحتليل املعلومات واملعلوماتية واألمان والرقابة على
أيضا تدريب وحدات إخبار
اجلهات امللزمة باإلبالغ .وقد شملت برامج املساعدة الفنية ً
مالي إقليمية ومراقبني مصرفيني .ومن األمثلة األخرى على اجلهود املبذولة ،املشاركة
في مهمات التقييم املشترك ،وإرسال موظفني للمشاركة في مهمات مع هيئات دولية أو
للمحاضرة حول مواضيع متنوعة كاإلمتثال للمعايير الدولية وعمليات وحدة اإلخبار املالي
واملؤشرات واحلاالت الواقعية في مجال تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
كما كان ملشاركات «الهيئة» في اإلجتماعات العامة لـ «املينافاتف» ومجموعة «إغمونت»
ومجموعة «الفاتف» وفي فرق العمل واملشاريع ،ومشاركتها السابقة ضمن فريق املراجعة
اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا التابع لـ «الفاتف» ( )RRGملراجعة التقدم احملرز
جمة.
من قبل البلدان التي متت إحالتها إلى فريق مراجعة التعاون الدولي ( )ICRGفوائد ّ
وكان ايض ًا ملساهمتها برعاية انضمام عدد من الوحدات بلدانها أعضاء في «املينافاتف»
إلى مجموعة «إغمونت» وقع إيجابي كونه يعزز اإلمتثال للمعايير الدولية.
اعتادت «الهيئة» على العمل املهني احملترف مع الهيئات الدولية واإلقليمية ،سواء كان
ذلك من خالل املشاركة بورش العمل املشتركة بني مجموعتي «إغمونت» و«الفاتف» حول
التطبيقات ،أو املشاركة في بعض املشاريع مثل مشروع تقييم املخاطر العاملية الذي
أطلقته مجموعة «الفاتف» ،أو فريق اخلبراء املعني بتعديل توصيات «الفاتف» أو في
مشروع مراجعة ميثاق مجموعة «إغمونت» .ومع أن هذه املشاركات تتطلب موارد مهمة
جلهة تخصيص من وقت وموازنة الهيئة ،متضي «الهيئة» قدم ًا في هذه املشاركات اميان ًا
بإستفادة اجلميع منها.

التقرير السنوي 20 1 5
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املساعدات الفنية وإلتزامات أخرى
التاريخ

الفصل
األول
٢٠١٥

الفصل
الثاني

٢٠١٥

الفصل
الثالث

٢٠١٥

اجلهة املنظمة
مجموعة «إغمونت»

إجتماعات فرق عمل مجموعة «اغمونت» (برلني ،املانيا)

٣

موفدون

احتاد املصارف العربية

مؤمتر حول املنهجية املبنية على املخاطر وفق توجيهات مجموعة العمل املالي االخيرة (بيروت ،لبنان)

1

محاضر

االحتاد الدولي للمصرفيني العرب  /احتاد املصارف العربية /
احتاد املصارف املصرية  /وحدة االخبار املالي املصرية

مؤمتر حول املنهجية القائمة على املخاطر (مناقشة الدليل الصادر عن مجموعة العمل املالي
( )2014/10االقصر ،مصر)

١

محاضر

مجموعة العمل املالي

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي (باريس ،فرنسا)

١

مشارك

البنك الدولي

زيارة ميدانية في إطار عملية تقييم مشترك (دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا)

١

مق ّيم

وفد االحتاد االوروبي الى لبنان  /وزارة اخلارجية
واملغتربني اللبنانية

مؤمتر مشترك بني االحتاد االوروبي ولبنان حول مكافحة االرهاب (بيروت ،لبنان)

١

محاضر

هيئة التحقيق اخلاصة

جلسة تدريبية عن نظام « »SEEDSالنسخة الثانية – للجهات امللزمة باالبالغ (بيروت ،لبنان)

2

محاضران

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا

اإلجتماع العام الواحد والعشرين واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا (مسقط ،سلطنة عمان)

٢

موفدان

مجموعة «إغمونت»

اجتماع مجموعة «اغمونت» حول مشروع داعش (واشنطن العاصمة ،الواليات املتحدة االميركية)

1

مشارك

نقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان

منتدى مكافحة تبييض االموال (بيروت ،لبنان)

٤

محاضرون

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

ورشة عمل حول التعاون عبر احلدود لتجنب وقمع متويل األعمال االرهابية (شرم الشيخ ،مصر)

1

محاضر

احتاد املصارف العربية  /االحتاد الدولي للمصرفيني العرب

ورشة عمل حول «آليات جتفيف منابع متويل االرهاب» (بيروت ،لبنان)

٢

محاضران

مجموعة «إغمونت»

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة «إغمونت» (بردجتاون ،بربادوس)

٢

موفدان

هيئة التحقيق اخلاصة

جلسة تدريبية عن نظام « »SEEDSالنسخة الثانية – للجهات امللزمة باالبالغ (بيروت ،لبنان)

1

محاضر

مصرف لبنان

برنامج املتدربني (املرحلة االولى) :التجربة اللبنانية في مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب
(بيروت ،لبنان)

1

محاضر

مصرف لبنان

برنامج املتدربني (املرحلة الثانية) :التجربة اللبنانية في مكافحة تبيبض االموال ومتويل االرهاب
(بيروت ،لبنان)

٨

محاضرون

مصرف لبنان

برنامج املتدربني (املرحلة الثالثة) :التجربة اللبنانية في مكافحة تبيبض االموال ومتويل االرهاب
(بيروت ،لبنان)

٨

محاضرون

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

ورشة عمل إقليمية حول التحديات واملمارسات اجليدة في حتويل املعلومات االستخباراتية
والسرية الى أدلة في القضايا املتعلقة باإلرهاب (القاهرة ،مصر)

1

محاضر

مجموعة العمل املالي

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي (باريس ،فرنسا)

1

مشارك

املركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة

مكافحة التجارة غير املشروعة في خدمة حكم القانون (بيروت ،لبنان)

2

مشاركان

مصرف لبنان

ندوة حول اجراءات مكافحة تبييض االموال (بيروت ،لبنان)

٢

محاضران

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق االوسط وشمال
افريقيا  /وحدة االخبار املالي القطرية

اجتماع فريق التطبيقات لدى مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا حول
تبييض االموال والفساد (الدوحة ،قطر)

1

مشارك

مجموعة «اغمونت»  /وحدة االخبار املالي املغربية

دورة «تدريب املدربني» ملجموعة «اغمونت» حول التحليل االستراتيجي (الرباط ،املغرب)

١

محاضر

مصرف لبنان

ورشة عمل مخصصة لوفد افريقي (بيروت ،لبنان)

٣

محاضرون

جمعية املصارف في لبنان

دورات تدريبية متعددة حول مكافحة تبييض االموال ملوظفي االمتثال والتدقيق الداخلي لدى
املصارف (بيروت ،لبنان)

٢

محاضران

هيئة التحقيق اخلاصة  /قوى االمن الداخلي  /مجموعة
االقتصاد واالعمال

املؤمتر السنوي السادس جلمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
حول مكافحة تبييض األموال واجلرائم املالية ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
(دبي ،دولة االمارات العربية املتحدة)

1

محاضر

ملتقى مكافحة اجلرمية االلكترونية (بيروت ،لبنان)

١

محاضر

احتاد املصارف العربية  /هيئة التحقيق اخلاصة

امللتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب في املصارف واملؤسسات
املالية العربية (بيروت ،لبنان)

٢

محاضران

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

ورشة عمل حول التحقيق واالتهام واحملاكمة في قضايا متويل املقاتلني االرهابيني االجانب
(القاهرة ،مصر)

١

محاضر

مصرف لبنان

مؤمتر حول كشف اجلرائم املالية (بيروت ،لبنان)

٢

محاضران

مصرف لبنان

دورة تدريبية حول «اجراءات التفتيش امليداني والرقابة على فروع املصارف االجنبية وآلية
التدقيق املبني على املخاطر» (بيروت ،لبنان)

٢

محاضران

املعهد املالي – معهد باسل فليحان

ورشة عمل حول التحقيقات املالية وارتباطها باسترداد املوجودات (بيروت ،لبنان)

١

محاضر

صندوق النقد الدولي

بعثة صندوق النقد الدولي لتقدمي املساعدة التقنية (دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا)

١

خبير

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا

اإلجتماع العام الثاني والعشرون واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا (املنامة ،البحرين)

٢

موفدان

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

منتدى وحدات املعلومات املالية (املنامة ،البحرين)

1

محاضر

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا

ورشة عمل للتطبيقات وبناء القدرات مبجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا
في مجال مكافحة غسل االموال ومتويل اإلرهاب (اخلرطوم ،السودان)

١

محاضر

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

ورشة عمل وطنية حول «التحقيق واالتهام واحملاكمة في قضايا متويل املقاتلني االرهابيني
االجانب» (بيروت ،لبنان)

1

محاضر

جمعية املصارف في لبنان

دورات تدريبية حول مكافحة تبييض االموال (بيروت ،لبنان)

٢

موفدان

جمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض األموال
ACAMS

الفصل
الرابع
٢٠١٥
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احلدث/املكان

نوع
عدد املوظفني
املشاركني املشاركة

هيئة التحقيق الخاصة

مشاركات األمني العام
التاريخ

الفصل األول
٢٠١٥

الفصل الثاني
٢٠١٥

الفصل الثالث

٢٠١٥

الفصل الرابع

٢٠١٥

اجلهة املنظمة

نوع املشاركة

احلدث  /املكان

جمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض األموال
ACAMS

املؤمتر الدولي السنوي اخلامس جلمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض األموال
حول مكافحة تبييض األموال واجلرائم املالية ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
(دبي ،دولة االمارات العربية املتحدة)

إلقاء كلمة

مجموعة «إغمونت»

إجتماعات فرق عمل مجموعة «اغمونت»
(برلني ،املانيا)

رئيس وفد

مجموعة العمل املالي

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي
(باريس ،فرنسا)

مجموعة «إغمونت»

إجتماعات فريق عمل في مجموعة «اغمونت»
(زوترمير ،هولندا)

جامعة بيروت العربية

مؤمتر حول «اإلجتماع باخلبراء»
(بيروت ،لبنان)

إلقاء كلمة

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا

اإلجتماع العام الواحد والعشرين واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي ملنطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا
(مسقط ،سلطنة عمان)

رئيس وفد

جامعة احلكمة – كلية ادارة االعمال والشؤون املالية /
قناة املرأة العربية

مؤمتر حول تبييض االموال واالرهاب
(بيروت ،لبنان)

إلقاء كلمة

اخلبراء االستشاريون للتجارة اخلارجية الفرنسية – قسم
لبنان

اجتماع ألعضاء «اخلبراء االستشاريون للتجارة اخلارجية الفرنسية»
(بيروت ،لبنان)

إلقاء كلمة

مجموعة «إغمونت»

اجتماع مجموعة «اغمونت» حول مشروع داعش
(واشنطن العاصمة ،الواليات املتحدة االميركية)

اجتماعات عمل

مجموعة «إغمونت»

إجتماعات فرق عمل مجموعة «اغمونت»
(باريس ،فرنسا)

اجتماعات عمل

منظمة األمن والتعاون في اوروبا  /التمثيل الدائم إلمارة
موناكو لدى املنظمات الدولية في فيينا

مؤمتر حول «معاجلة التهديدات العابرة للحدود في منطقة البحر األبيض املتوسط من
خالل تبادل املعلومات والتعاون»
(موناكو)

إلقاء كلمة

مجموعة «إغمونت»

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة «إغمونت»
(بردجتاون ،بربادوس)

رئيس وفد

مجموعة العمل املالي

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي
(بربسبان ،استراليا)

هيئة التحقيق اخلاصة  /وحدة االخبار املالي االسترالية /
الشرطة الفدرالية االسترالية  /السلطة االسترالية للتنظيم
والوقاية

اجتماعات مع املسؤولني في كل من وحدة االخبار املالي االسترالية ،الشرطة الفدرالية
االسترالية والسلطة االسترالية للتنظيم والوقاية
(سدني ،استراليا)

اجتماعات عمل

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

االجتماع السادس لفريق العمل احلكومي الدولي املفتوح العضوية املعني مبنع الفساد
(فيينا ،النمسا)

رئيس وفد

وزارة العدل االميركية – قسم مصادرة االصول وغسيل
االموال

مؤمتر حول مصادرة االصول وادارتها في غياب قرار ادانة
(براغ ،اجلمهورية التشيكية)

مجموعة البنك واملستثمر

مؤمتر حول التحديات املصرفية ما بعد االزمة املالية
(بيروت ،لبنان)

إلقاء كلمة

جمعية اخلبراء املجازين لكشف اإلحتيال

املؤمتر السنوي األول حول االحتيال
(بيروت ،لبنان)

إلقاء كلمة

املسؤولية االجتماعية للشركات في لبنان

املنتدى اخلامس للمسؤولية االجتماعية للشركات
(بيروت ،لبنان)

إلقاء كلمة

مجموعة العمل املالي

االجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي
(باريس ،فرنسا)

جمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض األموال
ACAMS

املؤمتر السنوي السادس جلمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب حول مكافحة تبييض األموال واجلرائم املالية ملنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا
(دبي ،دولة االمارات العربية املتحدة)

هيئة التحقيق اخلاصة  /قوى االمن الداخلي  /مجموعة
االقتصاد واالعمال

ملتقى مكافحة اجلرمية اإللكترونية
(بيروت ،لبنان)

كلمة افتتاح

احتاد املصارف العربية  /هيئة التحقيق اخلاصة

امللتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب في املصارف
واملؤسسات املالية العربية
(بيروت ،لبنان)

كلمة افتتاح

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا

اإلجتماع العام الثاني والعشرون واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي ملنطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا
(املنامة ،البحرين)

رئيس وفد

مشارك
اجتماعات عمل

مشارك

مشارك

مشارك

إلقاء كلمة
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مجموعة من
المحصنة
الحاالت
ّ

تمويل إرهاب
طلب مساعدة :تلقّت هيئة التحقيق اخلاصة طلب مساعدة من امل ّدعي العام التمييزي
اللبناني بشأن عدة مواطنني لبنانيني ُيشتبه ارتباطهم بجماعات إرهابية.
التحليل والتحقيق :باشرت هيئة التحقيق اخلاصة بتحقيقاتها فعممت أسماء املشتبه
بهم على جميع املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان ،بحث ًا عن أية عمليات أو
حسابات عائدة لهم .فأفادت ثالثة مصارف بوجود حسابات لديها تعود للبعض منهم،
كما أفادت شركة حتويل أموال مبعلومات عن ع ّدة عمليات .استحصلت «الهيئة» من
زودتها شركة حتويل األموال باملستندات
املصارف على سجالت هذه احلسابات ،في حني ّ
ُ
املتعلقة بالتحويالت .فأجرت «الهيئة» التحليل الالزم الذي كشف أن احلسابات أفرِ غت
وأن التحويالت املالية واردة
بواسطة عمليات نقدية فلم َ
يبق فيها سوى رصيد ضئيل جد ًا ّ
من اخلارج.
التدابير املتخذة :قررت «الهيئة» رفع السرية املصرفية عن احلسابات املصرفية ذات
الصلة وجتميدها وإحالة نتائج التحقيقات إلى امل ّدعي العام التمييزي.

فساد
طلب مساعدة :خالل العام  ،2015تلقّى امل ّدعي العام التمييزي اللبناني من سلطة
قضائية أجنبية إستنابة قضائية بشأن أعمال فساد ورشوة واختالس أموال عامة .كانت
السلطة القضائية هذه تطلب معلومات الستكمال التحقيقات التي جتريها ،وعليه فإن
مساعدة هيئة التحقيق اخلاصة في هذا الشأن كان يعتبر ضروري ًا كون بعض املعلومات
املطلوبة مرتبطة بحسابات مصرفية.
األولية التي حصلت عليها «الهيئة» وجود حتقيق
التحليل والتحقيق :أظهرت املعلومات ّ
عامة لبناء موقع صناعي
ٍ
جار بشأن شركة أوروبية شاركت منذ بضع سنوات في مناقصة ّ
في منطقة اخلليجُ .يشتبه بأن الشركة تواطأت مع شركة ثانية ،مبعنى أن الشركة الثانية
يتم تنفيذها ،وتلقّت ثمن هذه اخلدمات
قدمت إلى الشركة األوروبية فواتير لقاء خدمات لم ّ
عبر حتويالت إلكترونية إلى حساب مصرفي .هذا احلساب استُخدم الحق ًا لرشوة مسؤولني
سرية عن مواصفات املناقصة وعروض املنافسني.
وللحصول على معلومات ّ

استحصلت «الهيئة» من املصرف املعني على السجالت املصرفية وكشوفات احلساب ذات
الصلة وعلى املعلومات املتوفرة في بيانات إجراءات العناية الواجبة .كشف التحليل الذي
قامت به «الهيئة» عن وجود حتويالت واردة من الشركة األوروبية ،تبعتها حتويالت داخلية
إلى الشخص املشتبه بقيامه بدفع الرشاوى املذكورة أعاله.
التدابير املتخذة :أحالت «الهيئة» نتائج التحقيقات إلى امل ّدعي العام التمييزي اللبناني
التخاذ التدابير املناسبة ،ومنها إرسال هذه النتائج إلى السلطة القضائية األجنبية
املستع ِلمة.
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تزوير
اإلبالغ عن عملية مشبوهة :قام أحد املصارف بإبالغ هيئة التحقيق اخلاصة عن عملية
مشبوهة ،وذلك بعد أن أفاده مصرف مراسل أن أحد الشيكات املودعة للتحصيل مزورة.
املزور ،قد زعم أنه حصل عليه لقاء عملية عقارية وأنّه وقع
وكان العميل الذي أودع الشيك
ّ
ضحية هذه العملية ،مثبت ًا ذلك بعقد البيع العقاري الذي ق ّدمه للمصرف املُبلّغ.
التحليل والتحقيق :باشرت «الهيئة» حتقيقاتها إثر استحصالها من املصرف املبلِّغ
املزور .فكشفت مراجعة هذه
على جميع املستندات ذات الصلة ،ومنها نسخة عن الشيك
ّ
املزور تفوق ثمن العقار الفعلي املذكور في العقد .ولدى البحث في
املستندات أن قيمة الشيك
ّ
أن املشتبه به خضع في السابق لتحقيقات تتعلق بإيداع شيكات
تبي ّ
قاعدة بيانات «الهيئة»ّ ،
مزورة في حسابه ،وأن «الهيئة» قررت آنذاك جتميد حساب الطرف الذي أصدر الشيكات
املزورة وإحالة القضية إلى املدعي العام التمييزي للتوسع بالتحقيق.
ّ
مزورة ،قررت
من هنا ،ونظر ًا لورود اسم املشتبه به مرة أخرى في قضية تتعلق بشيكات ّ
فعممت إسم املشتبه به على جميع املصارف واملؤسسات املالية
«الهيئة» توسيع حتقيقاتها ّ
سجلت تزوير
حسابات
ميلك
أو
بعمليات
قام
به
املشتبه
كان
إذا
العاملة في لبنان ،لتحديد ما
ّ
شيكات .أبلغ مصرفان عن وجود حسابات مصرفية لديهما ،كما أبلغت شركة حتويل أموال
عن معلومات مرتبطة بع ّدة عمليات .استعلمت «الهيئة» أيض ًا لدى قوى األمن الداخلي فتبني
أن املشتبه به متّهم بالسرقة وتزوير شيكات وعملة.
ّ

بناء على هذه النتائج ،قررت «الهيئة» رفع السرية املصرفية عن احلسابات
التدابير املتخذةً :
ذات الصلة وجتميدها وإحالة نتائج التحقيقات إلى امل ّدعي العام التمييزي.

جريمة
إلكترونية

اإلبالغ عن عملية مشبوهة :أرسل مصرف إبالغ ًا عن عملية مشبوهة إثر تلقّيه شكوى من
أحد عمالئه الذي كان قد أمر بتنفيذ حتويل إلكتروني ،ولم يصل هذا التحويل إلى اجلهة
املستفيدة في اخلارج .لم يتم ّكن املصرف من إعادة األموال ،في حني أشارت النتائج األولية
للمراجعة التي قام بها إلى احتمال وقوع إختراقات أو جرائم إلكترونية.
التحليل والتحقيق :باشرت «الهيئة» حتقيقاتها إثر استحصالها من املصرف املبلِّغ على جميع
السجالت املتعلقة بالتحويل ،ومنها املراسالت بني املصرف في لبنان واملصرف املستفيد في
تبي أن العميل املعني كان
اخلارج واملراسالت مع العميل .ولدى مراجعة هذه املستنداتّ ،
مت تزويده مبعلومات
تعرض بريده اإللكتروني لإلختراق و ّ
ينوي إجراء معاملة جتارية عندما ّ
خاطئة عن الفاتورة واحلساب املصرفي ،الذي أرسلها بدوره إلى املصرف لتنفيذ التحويل.
وفي الوقت نفسه ،تلقّت «الهيئة» مراسلة من وحدة إخبار مالي نظيرة مفادها أن مصرف ًا
مت تعليقه لإلشتباه به ،وذلك بعد تلقّيه
تقدم بإبالغ عن عملية مشبوهة بشأن حتويل إلكتروني ّ
معلومات من مصرف لبناني تفيد بأن هذا التحويل ينطوي على احتيال .وقد أفادت الوحدة
النظيرة أيض ًا بأنها تنظر في هذا اإلبالغ وفي قضايا مماثلة أخرى تتعلق باملستفيد نفسه.
أصبحت املعلومات املتوفرة محلي ًا واملعلومات الواردة من وحدة اإلخبار املالي النظيرة تشير
بوضوح إلى حصول جرمية إلكترونية.
التدابير املتخذة :طلبت «الهيئة» من وحدة اإلخبار املالي النظيرة جتميد األموال ،وأحالت
نتائج التحقيقات إلى امل ّدعي العام التمييزي ،مع اقتراح قيام مكتب مكافحة اجلرائم
مت لفت النظر إلى
االلكترونية التابع للشرطة القضائية بالتحقيق في هذه املسألة .كما ّ
ضرورة تقدمي إستنابة قضائية السترداد األموال.
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هيئة التحقيق الخاصة

شخص أجنبي
مع ّرض سياس ًيا
معرض
اإلبالغ عن عملية مشبوهة :قام مصرف محلي بفتح ثالثة حسابات ملواطن أجنبي ّ
سياسي ًا ،لزوجته وللشركة التي ميلكانها ،وذلك بعد تطبيق إجراءات العناية الواجبة املعززة
املطلوبة بشأنهم .وقد صنّف املصرف هذه احلسابات على أنها عالية املخاطر فأخضعها
مستمرة .وفي مرحلة الحقة ،أرسل مسؤول اإلمتثال لدى املصرف بخصوص هذه
ملراقبة
ّ
سجل عمليات
احلسابات إبالغ ًا عن عملية مشبوهة ،بسبب حركة حساب الزوجة الذي ّ
تتعارض مع طبيعة عملها ،وبعد عدم تزويدها للمصرف باملستندات املطلوبة.
التحليل والتحقيق :باشرت هيئة التحقيق اخلاصة حتقيقاتها بعد استحصالها من
املصرف املبلِّغ على السجالت املصرفية وكشوفات احلسابات .فأظهرت حركة حساب
الزوجة حصول إيداعات نقدية متعددة تلتها سحوبات ،وقد زعمت بأنّها ناجتة عن عملية
عقارية وعن إيرادات إعالنية ناجتة عن نشاط شركتها.
فعممت إسم املشتبه بهما على جميع املصارف العاملة
قررت «الهيئة» التوسع بتحقيقاتها ّ
ً
فتبي أنهما ميلكان عددا من
في لبنان ،بحث ًا عن أية حسابات مصرفية عائدة لهما،
ّ
احلسابات األخرى .أظهرت السجالت املصرفية العائدة لهذه احلسابات أن الشخص
وتبي أيض ًا
املعرض سياسي ًا لم يستخدم األوراق الثبوتية نفسها لفتح هذه احلسابات
ّ
ّ
سجلت حركة مماثلة ،أي إيداعات نقدية متعددة تبعها سحوبات.
عند التدقيق فيها بأنها ّ
وقد ازدادت الشكوك بسبب اإليداعات النقدية غير املُبررة ،وبسبب األوراق الثبوتية
املعرض سياسي ًا لفتح احلسابات املصرفية.
املختلفة التي استخدمها الشخص
ّ
مت رفع السرية املصرفية عن احلسابات ذات الصلة وجتميد أرصدتها،
التدابير املتخذةّ :
وإحالة نتائج التحقيقات إلى امل ّدعي العام التمييزي.

اإلتجار
بالمخدرات

طلب مساعدة :تلقّت هيئة التحقيق اخلاصة عبر الشبكة اإللكترونية اآلمنة ملجموعة
إغمونت طلب مساعدة من وحدة إخبار مالي نظيرة بالنيابة عن الشرطة الوطنية في
بلدها .وكانت الوحدة تستعلم عن مواطن يحمل جنسيتني ،وعن شركاته كونهم متورطني
مت توجيه اإلتهام
في استيراد وتصنيع وتوزيع كميات كبيرة من املخدرات احملظورة .وقد ّ
وحكم عليه بالسجن ملدة ثالث سنوات وصدر
للمشتبه به أيض ًا بالتعامل بعائدات جرميةُ ،
أمر بتجميد املمتلكات العائدة له.
التحليل والتحقيق :باشرت «الهيئة» حتقيقاتها بتعميم اسم املشتبه به وشركاته على
أن املشتبه به ميلك
جميع املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان .فكشف التحقيق ّ
ال إلكتروني ًا قد يكون متص ً
حساب ًا مصرفي ًا تلقّى من اخلارج حتوي ً
ال بهذه القضية .وقد
أظهر حتليل احلساب املصرفي أيض ًا حصول إيداعات نقدية مببالغ صغيرة.
التدابير املتخذة :قررت «الهيئة» جتميد حساب املشتبه به بشكل مؤقت وتزويد وحدة
اإلخبار املالي املستع ِلمة باملعلومات املتوفرة لديها .كما طلبت من الوحدة تزويدها باحلكم
بحق املشتبه به قبل انتهاء مدة التجميد املؤقت.
الصادر
ّ
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الفصل الثالث
مجموعة إغمونت
لوحدات اإلخبار المالي

نبذة عن
مجموعة إغمونت
ُأنشئت مجموعة إغمونت لوحدات اإلخبار املالي (املجموعة) في العام  ١٩٩٥واستمدت
إسمها من قصر «إغمونت أرينبرغ» في بروكسل – بلجيكا حيث ُعقد اإلجتماع األول.
مجموعة إغمونت هي منتدى دولي غير سياسي لوحدات اإلخبار املالي.
• تُوفر «املجموعة» منتدى لوحدات اإلخبار املالي لتفعيل التعاون في مجال مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
• على وحدات اإلخبار املالي األعضاء في املجموعة اإلمتثال للتوصية الصادرة عن
مجموعة العمل املالي حول «وحدات اإلخبار املالي» والقيام بوظائفها بصورة كاملة.

• ارتفع عدد األعضاء في املجموعة من  13وحدة إخبار مالي في العام  1995إلى
 151وحدة إخبار مالي مع نهاية العام .2015
• تتضمن املجموعة  11وحدة إخبار مالي من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

• تتضمن الهيكلية التنظيمية للمجموعة ُرؤساء وحدات اإلخبار املالي ()HoFIUs
ورئيس مجموعة إغمونت ( )Chairوجلنة إغمونت ( )ECوفرق العمل واملجموعات
اإلقليمية والسكريتارية.
• يتخذ رؤساء وحدات اإلخبار املالي قرارات «املجموعة» باإلجماع.

• تُعتبر جلنة إغمونت جلنة استشارية وتنسيقية لرؤساء وحدات اإلخبار املالي.
• لدى املجموعة  5فرق عملّ ،
لكل منها رئيس ونواب رئيس:
– فريق العمل القانوني
– فريق العمل التشغيلي
– فريق العمل املعني بتوسيع عضوية املجموعة
– فريق العمل املعني بالتدريب
– فريق العمل املعني باملعلوماتية
• سيتّم دمج فرق العمل ،وسيتّم إعطاؤها أسماء ومهام جديدة لتصبح كالتالي في
العام :2016
– فريق العمل املعني بتبادل املعلومات حول تبييض االموال ومتويل االرهاب
– فريق العمل املعني بالعضوية والدعم واالمتثال
– فريق العمل املعني بالسياسة واالجراءات
– فريق العمل املعني باملساعدة التقنية والتدريب

• لدى مجموعة إغمونت  8مجموعات إقليمية:
– آسيا والباسفيك
– أميريكا
– اوروبا I
– اوروبا II
– شرق وجنوب إفريقيا
– غرب ووسط إفريقيا
– الشرق األوسط وشمال إفريقيا
– أوراسيا
• املوقع اآلمن ملجموعة إغمونت ( )ESWهو نظام إلكتروني للتواصل يسمح بتبادل
الرسائل اإللكترونية واملعلومات بشكل آمن بني وحدات اإلخبار املالي األعضاء في
املجموعة.
• توفر سكريتارية مجموعة إغمونت الدعم اإلستراتيجي واإلداري لنشاطات املجموعة
ومركزها تورونتو – كندا.

• لدى املجموعة ميثاق خاص ومبادئ لتبادل املعلومات ،جرى حتديثهما في شهر متوز
من العام  2013خالل اإلجتماع العام للمجموعة الذي ُعقد في دولة جنوب إفريقيا.
40

هيئة التحقيق الخاصة

هيئة التحقيق الخاصة
ومجموعة إغمونت
• انضمت هيئة التحقيق اخلاصة («الهيئة») إلى املجموعة في العام  ،٢٠٠٣وكانت من
بني األوائل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

• تُشارك «الهيئة» في أعمال فريق العمل القانوني وفريق العمل املعني بتوسيع عضوية
املجموعة وفريق العمل املعني باملعلوماتية.
• ساعدت «الهيئة» عدد ًا من وحدات اإلخبار املالي في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا في احلصول على عضوية املجموعة ،وق ّدمت مساعدات تقنية إلى وحدات
إخبار مالي.
• شاركت «الهيئة» في مشروع مراجعة ميثاق املجموعة وفي أعمال الفريق الذي عمل
على تطبيق اخلطة اإلستراتيجية للمجموعة لفترة .٢٠١٧ - ٢٠١٤

• انتخب أمني عام «الهيئة» في شهر كانون الثاني من العام  2015كممثل إقليمي
ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .تشمل أبرز أدوار ومهام املمثلني اإلقليمييني
في ما خص مناطقهم ما يلي:
– متثيل مناطقهم في جلنة إغمونت وإيصال تطورات وحدات اإلخبار املالي
وآرائهم واهتماماتهم إلى جلنة إغمونت
– تطوير خطة عمل إقليمية بالتنسيق مع وحدات اإلخبار املالي وضمان فعالية
تطبيقها
– تسهيل وتنسيق دورات تدريبية ومساعدات تقنية إلى وحدات اإلخبار املالي
عند احلاجة
– املساعدة ،عند اإلقتضاء ،في إيجاد وحدات ترعى إنضمام الوحدات املرشحة
للعضوية
– متابعة «إجراءات الدعم واإلمتثال» عند اللزوم

• ُع ّي أمني عام «الهيئة» في شهر حزيران من العام  2015نائب ًا لرئيس جلنة إغمونت.
تشمل أبرز أدوار ومهام نواب رئيس جلنة إغمونت ما يلي:
– تقدمي الدعم واملشورة إلى رئيس مجموعة إغمونت حول الشؤون التي تؤثر
على املجموعة
– متثيل املجموعة في مناسبات رسمية عند احلاجة
– تولي مهام الرئيس في غيابه ،مبوجب قرار تتخذه جلنة إغمونت
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الفصل الرابع
دور اللجنتين الوطنيتين

دور لجنة التنسيق الوطنية
لمكافحة تبييض األموال
كما هو احلال بالنسبة للجان التنسيق بني األجهزة ،تلعب جلنة
التنسيق الوطنية ملكافحة تبييض األموال دو ًرا ها ًما في مواجهة
التحديات ذات الصلة باإلضافة إلى تعزيز التنسيق بني األجهزة
اللبنانية املعنية .كما تشكل هذه اللجنة منتدى لتبادل وجهات
النظر واإلقتراحات املؤدية إلى اعتماد إستراتيجية وطنية والتي
تتم مراجعتها دوري ًا بهدف تعزيز نظام مكافحة تبييض األموال
في لبنان .إضاف ًة إلى ذلك ،تشكل هذه اللجنة منصة ملتابعة تطبيق
اإلستراتيجية املعتمدة.

د .محمد البعاصيري
نائب حاكم مصرف لبنان

كذلك األمر ،تلعب هذه اللجنة دو ًرا ها ًما في متابعة تطور املعايير
الدولية ملكافحة تبييض األموال واقتراح كيفية اعتمادها مبوجب
قوانني أو أنظمة أو ممارسات فضلى ،كما لها باإلضافة إلى ما تق ّدم
دور ًا في متابعة معاجلة النقاط املذكورة في تقرير التقييم املشترك
اخلاص بلبنان ،بحيث تبقى هذه األمور في صلب عمل اللجنة وأولية
على جدول أعمال اجتماعاتها السنوية.

املراحل األساسية

• إقترح حاكم مصرف لبنان في أيلول  2002تأسيس 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
اخلاصة وممثلني عن كل من النيابة العامة التمييزية وجلنة الرقابة على
املصارف ومديريتي اجلمارك وقوى األمن الداخلي.
• أسندت إليها مهام عديدة ،أهمها تعزيز التنسيق بني السلطات الوطنية
املختصة.
• ترأسها خالل الفترة ( )2008-2002نائب حاكم مصرف لبنان ،الدكتور
مروان النصولي.
• إقترح حاكم مصرف لبنان في آب  2007توسيعها وزيادة أعضائها لتضم
سلطات مختصة جديدة.

• قرر مجلس الوزراء في أيلول  2007توسيع أعضاء اللجنة لتضم أيض ًا
ممثلني عن كل من وزارة العدل ووزارة املالية ووزارة الداخلية والبلديات
ووزارة اخلارجية واملغتربني ووزارة اإلقتصاد والتجارة وبورصة بيروت.
• يرأسها منذ سنة  2009نائب حاكم مصرف لبنان ،الدكتور محمد
البعاصيري.
عينت «اللجنة» أمانة سر لها في سنة .2009
• ّ
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اللجنتان الوطنيتان

دور اللجنة الوطنية
لقمع تمويل اإلرهاب
مع تنامي خطر «متويل اإلرهاب» وتصاعد انعكاسات هذا اجلرم
السلبية على البلدان وقطاعاتها املالية وعلى املجتمعات ككل ،قرر
مجلس الوزراء اللبناني في عام  2007إنشاء اللجنة الوطنية لقمع
متويل اإلرهاب ،وذلك بهدف التأكد من أن السلطات احمللية املعنية
تعمل ما بوسعها ملكافحة هذا األمر وإبعاد مخاطره عن لبنان.
إن متابعة تطور املعايير الدولية اخلاصة مبكافحة متويل اإلرهاب،
باإلضافة إلى تعزيز التواصل بني املتخصصني بهدف تبادل اخلبرات
واملعرفة هو في صلب مهام اللجنة.

ال ّلواء إبراهيم بصبوص
املدير العام لقوى األمن الداخلي

منذ إنشائها ،تر ّكز اللجنة في اجتماعاتها السنوية على رفع توصيات
إلى مجلس الوزراء بغية إبقاء جهود لبنان في مجال مكافحة متويل
اإلرهاب متماشية مع جهود املجتمع الدولي .كما وأن عدد من
األمور تبقى مواضيع عمل مستمر ومتابعة ،السيما بالنسبة للنقاط
املثارة في تقرير التقييم املشترك اخلاص بلبنان ،مبا فيها إجراءات
ضبط املنظمات غير الهادفة للربح ،ومعاهدة األمم املتحدة لقمع
متويل اإلرهاب لعام  1999وبعض أحكام قانون العقوبات.

املراحل األساسية

• إقترح حاكم مصرف لبنان في آب  2007تأسيس 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
وزارة العدل ووزارة املالية ووزارة اخلارجية واملغتربني والنيابة العامة
التمييزية وهيئة التحقيق اخلاصة ومصرف لبنان.
• ترأسها خالل الفترة ( )2013-2007اللواء أشرف ريفي ،مدير عام قوى
األمن الداخلي ،بصفته ممث ً
ال عن وزارة الداخلية والبلديات.

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

• يرأسها منذ منتصف العام  2013املدير العام لقوى األمن الداخلي
باإلنابة ،اللّواء إبراهيم بصبوص.
أقرت «اللجنة» آليتني خاصتني بالعقوبات املالية املستهدفة تطبيقًا لقراري
• ّ
ومتاشيا مع التوصية السادسة ملجموعة
و١٣٧٣
١٢٦٧
رقم
األمن
مجلس
ً
العمل املالي.
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القسم الثاني

البيانات اإلحصائية
 .1احلاالت الواردة
 .2رفع السرية املصرفية والتزويد باملعلومات
 .3تفصيل احلاالت وفق اجلرم األصلي
 .4حاالت موضوعها اإلرهاب أو متويل اإلرهاب
 .5تفصيل املعاجلات
 .6تفصيل وفق املصدر والنوع
 .7مصدر طلبات املساعدة الواردة من اخلارج
 .8التوزيع اجلغرافي لإلبالغات
 .9املؤشرات (:)٢٠١٥-2001
 بحسب اجلرائم األصلية املصنّفة		
 تفصيل جرائم التزوير		
 تفصيل جرائم اختالس األموال (عامة وخاصة)		
 .10التدقيق امليداني للتثبت من اإللتزام باإلجراءات املطلوبة

٤٨
٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩

الحاالت الواردة
وضعية احلاالت الواردة

احلاالت الواردة
العدد

النسبة من
املجموع

حاالت متت
إحالتها*

النسبة من
املجموع

حاالت لم تتم
إحالتها

النسبة من
املجموع

حاالت قيد
التحقيق

النسبة من
املجموع

من قبل جهات محلية

٣٣١

٪٧٦٫٦

٨٥

%١٩٫٧

١٧٠

%٣٩٫٤

٧٦

%١٧٫٦

من قبل جهات خارجية

101

%23.4

72

%16.7

8

%1.9

21

%4.9

املجموع

432

%100

157

%36.4

178

%41.3

97

%22.5

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

احلاالت الواردة

٪٧٧

٪٢٣
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ

وضعية احلاالت الواردة
٪٤١

٪٣٦
ﲤﺖ ﺇﺣﺎﻟﳤﺎ
ﱂ ﺗﱲ ﺇﺣﺎﻟﳤﺎ
ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

٪٢٣

البت بها خالل العام  ٢٠١٥وفق ًا ملا يلي:
مالحظة :ان الـ  ٧٣حالة قيد التحقيق املشار اليها في التقرير السنوي لعام  ٢٠١٤قد مت ّ
 ٥١حالة متت إحالتها و ٢١حالة لم تتم إحالتها وال تزال حالة واحدة قيد التحقيق.
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البيانات اإلحصائية

رفع السرية المصرفية

والتزويد بالمعلومات
حاالت واردة حاالت جرى التحقيق فيها

حاالت تمت إحالتها
تزويد بالمعلومات

العدد

العدد

النسبة من
المجموع

من قبل جهات محلية

331

255

%59.0

58

من قبل جهات خارجية

101

80

%18.5

71

%88.8

432

335

%77.5

129

%38.5

المجموع

حاالت قيد التحقيق

رفع السرية المصرفية

العدد

النسبة من
المجموع
%17.6

النسبة من حاالت
جرى التحقيق فيها

العدد

النسبة من حاالت
جرى التحقيق فيها

العدد

76

%22.7

27

%10.6

%4.9

1

%1.3

21

%22.5

28

%8.4

97

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ

٣٠٠
٢٥٥
٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

١٠٠

٨٠

٧١

٧٦

٥٨
٥٠
٢٧
٠

١

٢١
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تفصيل الحاالت

وفق الجرم األصلي

*

عدد الحاالت الواردة من
قبل جهات محلية

عدد الحاالت الواردة من قبل
جهات خارجية

مجموع عدد الحاالت الواردة

النسبة من املجموع

تزوير

33

1

34

%9.2

إرهاب أو تمويل إرهاب

11

16

27

%7.3

إختالس أموال خاصة

100

5

105

%28.5

إختالس أموال عامة

0

1

1

%0.3

فساد

2

18

20

%5.4

جرائم منظمة

0

4

4

%1.0

تجارة مخدرات

6

6

12

%3.3

غير مصنف

116

50

166

%45.0

المجموع

268

101

369

%100

* بإستثناء  ٥٥حالة نقل أموال عبر الحدود مبلّغ عنها من قبل الجمارك اللبنانية و ٨حاالت مساعدة إدارية من لجنة الرقابة على المصارف.

ﻓﺴﺎﺩ

١١٦
١٠٠

٥٠
٣٣

١

١١

١٨

١٦

٥

٠

ﺎﺏ

ﻭﻳﺮ
ﺗﺰ

ﺇ
ﺭﻫ

ﺇﺧ

ﺃﻭ

ﺎﺏ
ﺭﻫ

ﻞﺇ

ﲤﻮﻳ

ﺃﻣ
ﻮﺍﻝ
ﺧﺎ
ﺻﺔ

ﺎﻣﺔ

ﻝﻋ
ﻣﻮﺍ
ﺱﺃ

ﺘﻼ

ﺱ
ﺘﻼ

ﺇﺧ

ﻓ
ﺴﺎﺩ

ﺟﺮ
ﺍﰂ
ﴻﺔ

ﺍﺕ

ﺪﺭ
ﳐ

ﻣﻨ

ﺎﺭﺓ
ﲡ

ﻏ
ﲑﻣ
ﺼ
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البيانات اإلحصائية

١

٤

ﻨﻒ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ

٢

٠

٦

٦

حاالت موضوعها

اإلرهاب أو تمويل اإلرهاب
حاالت جرى التحقيق فيها

حاالت واردة

حاالت قيد التحقيق

حاالت تمت إحالتها

عدد
الحاالت

عدد
األسماء

عدد
الحاالت

النسبة من
الحاالت
الواردة

عدد
الحاالت

النسبة من
الحاالت
الواردة

عدد الحاالت

النسبة من
الحاالت الواردة

مصارف

3

5

2

%66.7

2

%66.7

1

%33.3

شركات تحويل األموال

1

2

1

%100.0

0

%0.0

0

%0.0

شرطة

5

14

5

%100.0

5

%100.0

0

%0.0

وزارات

2

3

2

%100.0

2

%100.0

0

%0.0

مجموع المصادر المحلية

11

24

10

%90.9

9

%81.8

1

%9.1

األمم المتحدة مجلس األمن

8

34

6

%75.0

6

%75.0

2

%25.0

وزارات أجنبية

1

16

1

%100.0

1

%100.0

0

%0.0

سلطات إنفاذ قانون أجنبية

1

1

1

%100.0

1

%100.0

0

%0.0

وحدات اإلخبار المالي

6

67

2

%33.3

2

%33.3

4

%66.7

مجموع المصادر الخارجية

16

118

10

%62.5

10

%62.5

6

%37.5

المجموع العام

27

142

20

%74.1

19

%70.4

7

%25.9

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺎﱄ
٪٢٢

ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
٪٤
ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ
٪٤

ﺟﻬﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ
٪٤١
ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ
٪٢٩

٨٠

٦٧

٧٠
٦٠
٥٠

٣٤

٤٠
٣٠

٢٤

١٦

٢٠
١٠
٠

١
ﺟﻬﺎﺕ ﳏﻠﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺎﱄ

ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
ﳎﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ

ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

عدد املشتبه بهم
التقرير السنوي 20 1 5
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تفصيل المعالجات
الفصل األول
النسبة من

العدد

مجموع

الفصل األول

الفصل الثاني
النسبة من

العدد

مجموع

الفصل الثاني

الفصل الثالث
النسبة من

العدد

مجموع

الفصل الثالث

الفصل الرابع
النسبة من

العدد

مجموع

الفصل الرابع

املجموع
العدد

النسبة من املجموع

إبالغات

48

%28.9

62

%44.3

115

%65.3

64

%43.8

289

%46.0

طلبات املساعدة

57

%34.3

58

%41.4

46

%26.1

54

%37.0

215

%34.2

23

%13.9

18

%12.9

13

%7.4

1

%0.7

55

%8.8

الهيئة

37

%22.3

0

%0.0

1

%0.6

25

%17.1

63

%10.0

مختلف

1

%0.6

2

%1.4

1

%0.6

2

%1.4

6

%1.0

املجموع

166

%100

140

%100

176

%100

146

%100

628

%100

تصاريح نقل أموال عبر
احلدود

٢٠٠
١٨٠
١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﺇﺑﻼﻏﺎﺕ

ﺍﳍﻴﺌﺔ

ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ

ﳐﺘﻠﻒ

ﺗﺼﺎﺭﱖ ﻧﻘﻞ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﱪ ﺍﳊﺪﻭﺩ

52

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ

البيانات اإلحصائية

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

تفصيل وفق

المصدر والنوع
العدد

النسبة من المجموع العام

لجنة الرقابة على المصارف

1

%0.2

شركات تحويل األموال

25

مؤسسات الوساطة المالية

1

مصارف

178

مؤسسات مالية

%28.3

4

شركات الصرافة

%0.6

%4.0

1

مفوضي المراقبة

%0.2

%0.2

79

مجموع اإلبالغات

%12.6

289

%46.0

91

%14.5

تصاريح الجمارك :نقل األموال عبر الحدود
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لجنة الرقابة على المصارف (مساعدة إدارية)

8

هيئات رقابية

1

شرطة

%8.8
%1.3

1

سلطات قضائية
مصرف لبنان

وزارات

%0.2

%0.2

1

%0.2

104

%16.5

1

%0.2

2

مجموع طلبات المساعدة المحلية

وحدات اإلخبار المالي

%0.3

75

انتربول

سلطات إنفاذ قانون أجنبية

%11.9

3

األمم المتحدة مجلس األمن

8

هيئات رقابية أجنبية

2

وزارات أجنبية

%0.5

%1.3

9

سلطات قضائية أجنبية

%1.4

%0.3

13

مجموع طلبات المساعدة الخارجية

111

مختلف (مصدر محلي/خارجي)

6

الهيئة

%2.1

%17.7

63

المجموع العام

%10.0
%1.0

628

مالحظة :ال تشمل األرقام أعاله  ٤٥٨إفصاح تلقائي مستلم.

ﳐﺘﻠﻒ
٪١

%100

ﺍﳍﻴﺌﺔ
٪١٠
ﺗﺼﺎﺭﱖ ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
٪٩

ﺍﻹﺑﻼﻏﺎﺕ
٪٤٦

ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ
٪١٨
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ
٪١٦

٢٠٠
١٨٠
١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠

١٧٨

٩١

٧٥ ٧٩

٦٣

٥٥
٢٥

١٣

٩

٩

٨

٦

٤

٣

٢

٢

١

١

١

١

١

١

ﺎﺕ
ﺳﺴ
ﻣﺆ ﺭﻗﺎ
ﺕ
ﺋﻴﺔ
ﻫﻴﯫ ﻀﺎ
ﻗ
ﺕ
ﺍﻓﺔ
ﺳﻠﻄﺎ ﴫ
ﺍﻟ
ﺕ
ﴍﰷ ﺎﻥ
ﻟﺒﻨ
ﴫﻑ
ﻣ
ﻮﻝ
ﱰﺑ
ﺃﻧ
ﺒﻴﺔ
ﺟﻨ
ﺒﻴﺔ
ﺍﺭﺍﺕ ﺔ ﺃ
ﺟﻨ
ﺑﻴ
ﻭﺯ
ﻥﺃ
ﺕ ﺭﻗﺎ ﺎﻧﻮ
ﺫﻗ
ﻴﯫ
ﻧﻔﺎ
ﻫ
ﺇ
ﻄﺎﺕ ﻟﻴﺔ
ﻣﺎ
ﺳﻠ ﺎﺕ
ﻣﻦ
ﺳﺴ
ﺍﻷ
ﻣﺆ
ﺲ
ﳎﻠ
ﺭﻑ
ﻠﻒ
ﺼﺎ
ﳐﺘ ﺤﺪﺓ
ﺍﳌ
ﺍﳌﺘ ﲆ
ﱈ
ﺔﻋ
ﻷ
ﻗﺎﺑ
ﺍ ﺍﻟﺮ
ﺔ
ﺔ
ﺒﻴﺔ
ﻴ
ﳉﻨ ﺃﺟﻨﺒ ﺟﻨ
ﺔﺃ
ﺍﺭﺍﺕ ﺎﺋﻴ
ﻭﺯ
ﻗﻀ ﻮﺍﻝ
ﺃﻣ
ﺕ
ﻠﻄﺎ ﻮﻳﻞ
ﺳ
ﲢ
ﰷﺕ
ﴍ
ﺭﻙ
ﺎ
ﲨ
ﱄ
ﺍﳌﺎ
ﺒﺎﺭ
ﻴﺌﺔ
ﺍﳍ ﻹﺧ
ﺕﺍ
ﻗﺒﺔ
ﻭﺣﺪﺍ ﳌﺮﺍ
ﴈﺍ
ﻣﻔﻮ
ﻃﺔ
ﴍ
ﺭﻑ
ﺼﺎ
ﻣ
ﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻮ
ﺳﺎ
ﻃﺔ
ﺍﳌﺎ
ﻟﻴﺔ
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مصدر طلبات المساعدة

الواردة من الخارج
عدد طلبات املساعدة

النسبة من املجموع

النمسا

1

%0.9

اليابان

بلجيكا

4

%3.6

الفلبني

1

بلغاريا

2

%1.8

روسيا

1

%0.9

قبرص

2

%1.8

تايوان

1

%0.9

استونيا

1

%0.9

تركيا

١

٪٠٫٩

فرنسا

7

%6.3

اليونان

1

%0.9

آسيا

٥

٪٤٫٥

كندا

٤

٪٣٫٦

هنغاريا

2

عدد طلبات املساعدة

النسبة من املجموع

1

%0.9
%0.9

%1.8

الواليات املتحدة

١٧

٪١٥٫٣

أيرلندا

1

%0.9

جزيرة مان

1

%0.9

اميركا الشمالية

٢١

٪١٨٫٩

العراق

٥

٪٤٫٥

ايطاليا

3

%2.7

األردن

1

%0.9

جرزي

1

%0.9

سلطنة عمان

1

%0.9

مولدوفا

1

%0.9

فلسطين

١

٪٠٫٩

مونتينيغرو

1

%0.9

السعودية

٣

٪٢٫٧

هولندا

1

%0.9

سوريا

٥

٪٤٫٥

بولندا

1

%0.9

اليمن

١

٪٠٫٩

رومانيا

2

%1.8

سلوفينيا

1

%0.9

الشرق األوسط والخليج العربي

١٧

٪١٥٫٣

الجزائر

1

%0.9

السويد

1

%0.9

مصر

١

٪٠٫٩

سويسرا

1

%0.9

ليبيا

٢

٪١٫٨

اوكرانيا

4

%3.6

سيشيل

1

%٠٫٩

اململكة املتحدة

2

%1.8

أوروبا

41

%36.9

افريقيا

٥

%٤٫٦

جزر كاميان

1

%0.9

استراليا

8

%7.2

غواتيماال

3

%2.7

نيوزيلندا

2

%1.8

اميركا الجنوبية

4

%3.6

األمم المتحدة

8

%7.2

111

%100

المجموع

ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ
٪٢

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
٪٥

ﺃﺳﱰﺍﻟﻴﺎ
٪٧

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
٪٣٧

ﺁﺳﻴﺎ
٪٤
ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
٪٧

ﺍﻟﴩﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻭﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ
٪١٥

ﺃﻣﲑﰷ ﺍﻟﳩﺎﻟﻴﺔ
٪١٩

54

البيانات اإلحصائية

ﺃﻣﲑﰷ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ
٪٤

التوزيع الجغرافي
لإلبالغات

عدد اإلبالغات

النسبة من المجموع

بيروت

183

%63.3

جبل لبنان

48

%16.6

لبنان الجنوبي

26

%9.0

البقاع

25

%8.7

لبنان الشمالي

7

%2.4

289

%100

المجموع

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﳩﺎﱄ
٪٢

ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ
٪٩

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﳉﻨﻮﰊ
٪٩
ﺑﲑﻭﺕ
٪٦٣

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ
٪١٧

١٨٣

٤٨
٢٦

ﺑﲑﻭﺕ

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﳉﻨﻮﰊ

٢٥

ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ

٧

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﳩﺎﱄ
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المؤشرات
٢٠١٥ - 2001
بحسب اجلرائم األصلية املص ّنفة

ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺭﻫﺎﺏ
٪٢١
ﺗﺰﻭﻳﺮ
٪٣٥
ﺟﺮﺍﰂ ﻣﻨﴻﺔ
٪٣
ﺇﲡﺎﺭ ﻏﲑ ﻣﴩﻭﻉ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ
٪١

ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ
)ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ(
٪٣٠

ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ
٪١٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠
٢٠٠١

56

٢٠٠٢

البيانات اإلحصائية

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

٢٠١٥

تفصيل جرائم التزوير
ﳐﺘﻠﻒ
٪٧

ﲢﺎﻭﻳﻞ
٪٧

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻗﱰﺍﺽ
٪٩

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
٪٢٠

ﺷﻴﲀﺕ
٪٥٠

ﲻﻠﺔ
٪٧

٣٥
٣٠
٢٥
٢٠
١٥
١٠
٥
٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

ﺷﻴﲀﺕ
ﲢﺎﻭﻳﻞ

ﲻﻠﺔ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻗﱰﺍﺽ

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ

ﳐﺘﻠﻒ

٢٠١٤

٢٠١٥
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تفصيل جرائم إختالس األموال (عامة وخاصة)
ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ
)ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(
٪١٢

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ
)ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(
٪١٧

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ )ﳏﻠﻴﺔ(
٪٦٥

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ )ﳏﻠﻴﺔ(
٪٦

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠
٢٠٠١

58

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠١٣

٢٠١٤

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ )ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ )ﳏﻠﻴﺔ(

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ )ﳏﻠﻴﺔ(

البيانات اإلحصائية

٢٠١٥

التدقيق الميداني للتثبت

من اإللتزام باإلجراءات المطلوبة

املؤسسات امللزمة باإلبالغ
العدد

النوع

اإلجمالي

تغطية الفصل الثاني

تغطية الفصل األول
النسبة من

عدد

مجموع

الفصل األول

النسبة من

عدد

مجموع

الفصل الثاني

تغطية الفصل الثالث
النسبة من

عدد

مجموع

الفصل الثالث

تغطية الفصل الرابع
النسبة من

عدد

مجموع

الفصل الرابع

التغطية السنوية
عدد

النسبة من

العدد اإلجمالي

املصارف

٦٩

4

%11

6

%10

6

%8

6

%17

22

%32

املؤسسات املالية

٥٢

7

%19

5

%8

5

%7

0

%0

17

%33

شركات التأمني

٥١

0

%0

10

%16

9

%13

9

%25

28

%55

٣٢٧

23

%62

35

%٥٥

51

%72

21

%58

130

%40

١١

0

%0

7

%11

0

%0

0

%0

7

%64

12

3

%8

0

%0

0

%0

0

%0

3

%25

37

%100

63

%100

71

%100

36

%100

شركات الصرافة
شركات حتويل األموال

*

مؤسسات الوساطة املالية
املجموع

* منها  ٧شركات فقط متارس أعمالها.

ﻣﺼﺎﺭﻑ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﴍﰷﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
ﴍﰷﺕ ﺍﻟﴫﺍﻓﺔ
ﴍﰷﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

٧
٥١
٣

٣٥
٢١

٢٣
٧
٤
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

١٠

٩

٥
٦

٥
٦

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

٩
٦
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
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ﻣﺼﺎﺭﻑ
٪٣٢
٪٦٨

ﰎ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (٢٢
ﱂ ﻳﱲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (٤٧

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
٪٣٣
٪٦٧

ﰎ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (١٧
ﱂ ﻳﱲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (٣٥

ﴍﰷﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
٪٥٥

٪٤٥
ﰎ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (٢٨
ﱂ ﻳﱲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (٢٣

ﴍﰷﺕ ﺍﻟﴫﺍﻓﺔ
٪٤٠
٪٦٠

ﰎ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (١٣٠
ﱂ ﻳﱲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (١٩٧

ﴍﰷﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
٪٣٦
ﰎ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (٧

٪٦٤

ﱂ ﻳﱲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (٤

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
٪٢٥
٪٧٥

ﰎ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (٣
ﱂ ﻳﱲ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﳞﺎ )ﻋﺪﺩ (٩
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البيانات اإلحصائية

توزيع أعمال التدقيق امليداني

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
٪١٧

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
٪١٨

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
٪٣٤

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
٪٣١

تخصيص الوقت في أعمال التدقيق امليداني

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
٪١

ﴍﰷﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ
٪٦

ﴍﰷﺕ
ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
٪٥
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
٪١١

ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ
٪٦٠

ﴍﰷﺕ ﺍﻟﴫﺍﻓﺔ
٪١٧
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القسم الثالث

قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب
القانون رقم ٤٤
القانون رقم ٣٢
القانون رقم ٤٢
القانون رقم ٤٣
القانون رقم ٥٣
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ( 3القسم اخلامس)
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 111
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 126
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣٦
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 69
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 89
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 2
قرار هيئة االسواق املالية رقم 10
إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1
إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 2
إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم  4املعدل باإلعالم رقم 13
إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم  5املعدل باإلعالم رقم 12
إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 7
إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 8
إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 9
إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 10
إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 11
إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 14

.1
.2
.3
.4
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
.١٣
.١٤
.١٥
.١٦
.١٧
.١٨
.١٩
.٢٠
.٢١
.٢٢
.٢٣
.٢٤
 .٢٥إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم
 .٢٦إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم
 .٢٧إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم
(إعالما «الهيئة» رقم  3و  6سابق ًا)
 .٢٨إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم
 .٢٩إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم

15
16
17
18
١٩

٦٥
٦٩
٧٠
٧١
٧١
٧٢
٧٩
٨١
٨٢
٨٢
٨٣
٨٤
٨٥
٨٥
٨٥
٨٦
٨٦
٨٧
٨٩
٩٠
٩٠
٩٠
٩١
٩١
٩٢
٩٢
٩٢
٩٤
٩٥

قانون رقم ٤٤
مكافحة تبييض األموال ومتويل االرهاب
صدق مشروع القانون الوارد باملرسوم رقم  8200تاريخ 24
أيار ( 2012تعديل القانون رقم  318تاريخ ،2001/4/20
مكافحة تبييض األموال) كما عدلته اللجنة الفرعية املنبثقة عن
اللجان النيابية املشتركة ومجلس النواب.

املادة األولى

يقُصد باألموال غير املشروعة ،مبفهوم هذا القانون ،األصول
املادية أو غير املادية ،املنقولة أو غير املنقولة مبا فيها الوثائق
أو املستندات القانونية التي تثبت حق ملكية تلك األصول أو أية
حصة فيها ،الناجتة عن ارتكاب أو محاولة ارتكاب معاقب ًا عليها
أو من االشتراك في أي من اجلرائم اآلتية ،سواء حصلت هذه
اجلرائم في لبنان أو خارجه:
 .1زراعــة أو تصنيع او االجتــار غير املشروع باملخدرات
واملؤثرات العقلية وفق ًا للقوانني اللبنانية.

 .2املشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصد ارتكاب اجلنايات
واجلنح.
 .3اإلرهاب وفق ًا ألحكام القوانني اللبنانية.
 .4متويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية واألعمال املرتبطة
بها (السفر  -التنظيم  -التدريب  -التجنيد )...أو متويل
األفــراد أو املنظمات االرهابية وفق ًا ألحكام القوانني
اللبنانية.
 .5االجتار غير املشروع باألسلحة.
 .6اخلطف بقوة السالح أو بأي وسيلة أخرى.
 .7استغالل املعلومات املميزة وإفشاء األسرار وعرقلة حرية
البيوع باملزايدة واملضاربات غير املشروعة.
 .8احلض على الفجور والتعرض لألخالق واآلداب العامة عن
طريق عصابات منظمة.
 .9الفساد مبا في ذلك الرشوة وصرف النفوذ واالختالس
واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة واإلثراء غير
املشروع.
 .10السرقة وإساءة االئتمان واالختالس.
 .11االحتيال مبا فيها جرائم االفالس االحتيالي.
 .12تزوير املستندات واألسناد العامة واخلاصة مبا فيها
الشيكات وبطاقات االئتمان على أنواعها وتزييف العملة
والطوابع وأوراق التمغة.
 .13التهريب وفق ًا ألحكام قانون اجلمارك.
 .14تقليد السلع والغش في االجتار بها.

 .15القرصنة الواقعة على املالحة اجلوية والبحرية.
 .16االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين.
 .17االستغالل اجلنسي مبا في ذلــك االستغالل اجلنسي
لألطفال.
 .18جرائم البيئة.
 .19االبتزاز.
 .20القتل.
 .21التهرب الضريبي وفق ًا للقوانني اللبنانية.

املادة الثانية

يعتبر تبييض أموال كل فعل ُيقصد منه:

 .1إخفاء املصدر احلقيقي لألموال غير املشروعة أو إعطاء
تبرير كاذب لهذا املصدر ،بأي وسيلة كانت ،مع العلم بأن
األموال موضوع الفعل غير مشروعة.
 .2حتويل األموال أو نقلها ،أو استبدالها أو توظيفها لشراء
أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية بغرض
إخفاء أو متويه مصدرها غير املشروع أو بقصد مساعدة
أي شخص متورط في ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص
عنها في املادة االولى على اإلفالت من املالحقة مع العلم
بأن األموال موضوع الفعل غير مشروعة.

إن جرمية تبييض األموال هي جرمية مستقلة وال تستلزم اإلدانة
بجرم أصلي ،كما أن إدانة الفاعل باجلرم األصلي ال يحول
دون مالحقته بجرم تبييض األموال في حال وجود اختالف
بالعناصر اجلرمية.

املادة الثالثة

يعاقب كل من أقدم أو حاول االقدام أو حرض أو سهل أو تدخل
أو اشترك:
 .1في عمليات تبييض أمــوال باحلبس من ثالث إلى سبع
سنوات وبغرامة ال تزيد عن مثلي املبلغ موضوع عملية
التبييض.
 .2في عمليات متويل االره ــاب أو األعــمــال املرتبطة بها
بالعقوبات املنصوص عليها في املادة  316مكرر واملواد
 212لغاية  222ضمن ًا من قانون العقوبات.

املادة الرابعة

على املصارف واملؤسسات املالية وشركات االيجار التمويلي
واملؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات االيفاء أو االئتمان
واملــؤســســات التي تتعاطى التحاويل النقدية إلكتروني ًا
ومؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة املالية
وهيئات االستثمار اجلماعي وأية مؤسسات تخضع لترخيص أو
لرقابة مصرف لبنان التقيد باملوجبات املعددة أدناه وبالنصوص
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التنظيمية التي تصدر عن مصرف لبنان لغايات تطبيق أحكام
هذا القانون:
 .1تطبيق إجــراءات العناية الواجبة على العمالء الدائمني
(سواء كانوا أشخاص ًا طبيعيني أو معنويني أو بنية قانونية
خاصة) جلهة التحقق من هويتهم باالستناد إلى وثائق أو
معلومات أو بيانات موثوقة.
 .2تطبيق إجراءات العناية الواجبة على العمالء العابرين جلهة
التحقق من هويتهم إذا كانت العملية أو سلسلة العمليات
املنفذة تفوق قيمتها املبلغ الذي يحدده مصرف لبنان.
 .3حتديد هوية صاحب احلق االقتصادي واتخاذ اخلطوات
الالزمة للتحقق منها باالستناد إلى وثائق أو معلومات أو
بيانات موثوقة.
 .4االحتفاظ بصور عن املستندات املتعلقة بالعمليات كافة
وباملعلومات أو بالبيانات أو بصور عن الوثائق املتعلقة
بهوية املتعاملني ملدة خمس سنوات على األقل بعد إجناز
العمليات أو انتهاء عالقة التعامل ،أيهما أطول.
 .5القيام باملراقبة املستمرة ومراجعة عالقات التعامل.
 .6تطبيق االجراءات املنصوص عليها في البنود من  1الى 5
أعاله على العمالء الدائمني والعابرين عند نشوء شك حول
املصرح عنها واملتعلقة بالتعرف
صحة أو مالءمة املعلومات
ّ
عليهم ،أو عند نشوء شك بتبييض أموال أو متويل إرهاب،
وذلك مبعزل عن أي سقوف أو استثناءات حتد من تطبيق
هذه االجراءات.
 .7األخذ باملؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات
تبييض لألموال أو متويل إرهاب ومبادىء احليطة واحلذر
لكشف العمليات املشبوهة.

املادة اخلامسة

على املؤسسات غير اخلاضعة لقانون سرية املصارف الصادر
بتاريخ  1956/9/3سيما شركات التأمني ،ونوادي القمار،
وجتار ووسطاء العقارات ،وجتار السلع ذات القيمة املرتفعة
(حلى ،أحجار كرمية ،ذهب ،حتف فنية ،آثار قدمية) ،مسك
سجالت بالعمليـات التـــي تفوق قيمتها مبلغ حتــدده هيئة
التحقيق اخلاصة («الهيئة») ،املنشأة مبوجب املادة السادسة
من هذا القانون ،ويتوجب عليهم التقيد باملوجبات املنصوص
عليها في املادة الرابعة وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات
التي تصدر عن «الهيئة» لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
على احملاسبني املجازين وكتاب العدل تطبيق هذه املوجبات عند
إعدادهم أو تنفيذهم لصالح عمالئهم أي من اخلدمات التالية:
• بيع وشراء العقارات.
• إدارة أموال العمالء املنقولة وغير املنقولة سيما عمليات
تكوين األموال وعمليات االستثمار املشترك.
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• إدارة احلسابات املصرفية وحسابات األوراق املالية.
• تنظيم املساهمات اخلاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها.
• إنشاء أو إدارة أشخاص معنويني أو أية بنية قانونية
خاصة ،وبيع وشراء مؤسسات فردية أو شركات جتارية.
أما احملامون فتسري عليهم ،عند قيامهم باخلدمات املبينة
آنف ًا ،نفس املوجبات املبينة أعاله ،على أن حتدد أصول
تطبيق هذه املوجبات مبوجب آلية تضعها نقابتا احملامني
في بيروت وطرابلس تأخذ بعني االعتبار خصوصية مهنة
احملاماة وأنظمتها.

املادة السادسة

تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة ،ذات طابع قضائي،
تتمتع بالشخصية املعنوية ،غير خاضعة في ممارسة أعمالها
لسلطة املصرف وتسمى فيما يلي «هيئة التحقيق اخلاصة» أو
«الهيئة».
 .١تتألف «هيئة التحقيق اخلاصة» من:
•
•

•
•

حاكم مصرف لبنان ،وفي حال تعذر حضوره ،من ينتدبه
رئيسا
من بني نوابه			
ً
القاضي املعني في الهيئة املصرفية العليا ،وفي حال
تعذر حضوره ،قاضٍ رديف يعينه مجلس القضاء األعلى
عض ًوا
ملدة تعادل مدة تعيني القاضي األصيل
رئيس جلنة الرقابة على املصارف ،وفي حال تعذر حضوره،
من ينتدبه من بني أعضاء اللجنة املذكورة
عض ًوا
بناء
عضو أصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء ً
على إنهاء حاكم مصرف لبنان ،على أن تتوفر فيهما
خبرة ال تقل عن  ١٥سنة في مجال القانون املالي أو
عض ًوا
				
املصرفي

 .٢مهمة «هيئة التحقيق اخلاصة»:

• تلقي االبالغات وطلبات املساعدة وإجراء التحقيقات
في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض
أموال أو جرائم متويل إرهاب وتقرير مدى جدية األدلة
والقرائن على ارتكاب هذه اجلرائم أو إحداها واتخاذ
القرار املناسب بشأنها سيما التجميد االحترازي املؤقت
للحسابات و/أو للعمليات املشتبه بها وذلك ملدة أقصاها
سنة قابلة للتمديد لستة اشهر اضافية وملرة واحدة في
ما خص طلبات املساعدة الواردة من اخلارج وملدة
أقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد لثالثة اشهر اضافية
وملرة واحدة بالنسبة لالبالغات وطلبات املساعدة الواردة
من الداخل.
• التحقق من قيام املعنيني املشار إليهم في املادتني الرابعة
واخلامسة بالتقيد باملوجبات املنصوص عليها في هذا
القانون والنصوص التنظيمية الصادرة باالستناد اليه

باستثناء احملامني واحملاسبني املجازين وكتاب العدل
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من املادة السابعة
عشرة من هذا القانون.
• جمع وحفظ املعلومات الواردة من املعنيني املشار اليهم
في املادتني الرابعة واخلامسة واملعلومات الواردة من
السلطات الرسمية اللبنانية أو االجنبية وأية معلومات
أخرى مجمعة وتبادلها مع نظيراتها بصفتها املرجع
الصالح واملركز الرسمي للقيام بذلك.
• إصدار النصوص التنظيمية املتعلقة بتطبيق أحكام
هذا القانون للمعنيني املشار إليهم في املادة اخلامسة
وإصدار توصيات للجهات املعنية كافة.

ُ .٣يحصر «بالهيئة» ،بعد إجراء التدقيق والتحليل الالزمني،
حق تقرير:

• التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات املعنية و/أو
رفع السرية املصرفية لصالح املراجع القضائية املختصة
ولصالح الهيئة املصرفية العليا بشخص رئيسها عن
احلسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض
أموال أو بتمويل إرهاب.
• إبقاء احلسابات املشتبه بها قيد املتابعة ()Traceable
لـ «الهيئة» الرجوع ،بشكل جزئي أو كلي ،عن أي قرار
تتخذه وذلك في حال توفرت لديها معطيات جديدة بهذا
اخلصوص.
 .٤لـ «الهيئة» احلق:
أ) بوضع إشارة على القيود والسجالت ،العائدة ألموال
منقولة أو غير منقولة ،تفيد بأن هذه األموال هي
موضوع حتقيق من قبل «الهيئة» وتبقى هذه االشارة
قائمة حلني زوال أسباب الشبهات أو صدور قرار نهائي
بشأنها،
ب) أن تطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ إجراءات
احترازية في ما يتعلق باالموال املنقولة وغير املنقولة
التي ال يوجد بشأنها أية قيود أو سجالت بهدف تقييد
التصرف بها وذلك حلني صدور قرار قضائي نهائي
بشأنها،
وذلك في حال االشتباه بأن هذه األموال تتعلق بتبييض
أمـــوال أو متويل إرهـــاب ،و/أو طيلة فترة التجميد
االحترازي املؤقت للحسابات و/أو للعمليات املشتبه بها
كما هو منصوص عليه في البند ( )2من هذه املادة و/أو
طيلة فترة التجميد النهائي لهذه احلسابات و/أو العمليات
كما هو منصوص عليه في البند ( )3من املادة نفسها.
 .٥لـ «الهيئة» أن تطلب من االشــخــاص واجلــهــات املعنية
الرسمية واخلاصة اتخاذ االجراءات الالزمة ملنع التصرف

بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة لألسماء املدرجة أو التي
تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية
املختصة أو أية لوائح أخرى تعممها مبوضوع االرهاب
ومتويل االرهاب واالعمال املرتبطة بهم.
على االشخاص واجلهات املعنية الرسمية واخلاصة أن
تستجيب دون أي تأخير لهذا الطلب.
 .٦جتتمع «الهيئة» ،بدعوة من رئيسها ،مرتني في الشهر على
األقل وكلما دعت احلاجة وال تكون اجتماعاتها قانونية إال
بحضور ثالثة أعضاء على األقل.
 .7تتخذ «الهيئة» قراراتها بأكثرية أصوات األعضاء احلاضرين
وإذا تعادلت األصوات يكون صوت الرئيس مرجح ًا.
 .8تعني «الهيئة» أمين ًا عام ًا لها ،على أن يكون متفرغ ًا
لألعمال التي تكلفه بها وينفذ قراراتها ويشرف مباشرة
على املستخدمني لديها واملتعاقدين معها وعلى االشخاص
الذين تنتدبهم ملهمة معينة ،دون أن يعتد جتاه أي منهم
بأحكام القانون الصادر بتاريخ  1956/9/3املتعلق
بسرية املصارف.
 .9يخضع أعضاء «الهيئة» والعاملون لديها واملتعاقدون معها
واملنتدبون من قبلها ملوجب احلفاظ على السرية.
 .10تضع «الهيئة» نظام ًا لسير عملها ،ونظام ًا للمستخدمني
لديها واملتعاقدين معها اخلاضعني للقانون اخلاص.
 .11يتحمل مصرف لبنان نفقات «الهيئة» واألجهزة التابعة لها
من ضمن املوازنة التي تضعها على أن حتظى مبوافقة
املجلس املركزي ملصرف لبنان.

املادة السابعة

على املعنيني املشار إليهم في املادتني الرابعة واخلامسة من
هذا القانون ،مبن فيهم احملاسبني املجازين وكتاب العدل ،عند
إعدادهم أو تنفيذهم معامالت لصالح عمالئهم تتعلق باألنشطة
املعددة في املــادة اخلامسة ،إبالغ رئيس "الهيئة" فــور ًا عن
تفاصيل العمليات املنفذة أو التي جرت محاولة تنفيذها والتي
يشتبهون بأنها تتعلق بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.
أما احملامون فتسري عليهم املوجبات املبينة في الفقرة السابقة
وفق ًا آللية تضعها نقابتا احملامني في بيروت وطرابلس وتأخذ
بعني االعتبار خصوصية مهنة احملاماة وأنظمتها.
على املراقبني العاملني لدى جلنة الرقابة على املصارف إبالغ
رئيس "الهيئة" بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات التي يطلعون
عليها مبناسبة قيامهم مبهامهم والتي يشتبهون بأنها تتعلق
بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.
على مفوضي املراقبة لدى املعنيني باملادة الرابعة من هذا القانون
إبالغ رئيس "الهيئة" فور ًا عن تفاصيل العمليات التي يطلعون
عليها مبناسبة قيامهم بعملهم والتي يشتبهون بأنها تخفي تبييض
أموال أو متويل إرهاب.
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املادة الثامنة

 .1جتتمع «الهيئة» بعد تلقيها املعلومات من املعنيني املشار
إليهم في املادة السابعة أعاله أو بعد تلقيها املعلومات من
السلطات الرسمية اللبنانية أو األجنبية.
 .2بعد تقييم وحتليل املعلومات املتوفرة عن احلالة املعروضة،
تتخذ «الهيئة» قرار ًا إما بأخذ العلم أو بإجراء التحقيق
الالزم بشأنها سيما من خالل التدقيق في احلسابات أو
العمليات أو التحقق من االموال املشتبه بها .تقوم «الهيئة»
بتحقيقاتها بواسطة من تنتدبه من أعضائها أو املسؤولني
املعنيني لديها أو بواسطة أمينها العام أو من تعينه من بني
مفوضي املراقبة ويقوم كل من هؤالء مبهامه شرط التقيد
بالسرية ودون أن يعتّد جتاهه بأحكام القانون الصادر
بتاريخ  1956/9/3املتعلق بسرية املصارف.

املادة التاسعة

لرئيس «الهيئة» أو ملن ينتدبه أن يخابر مباشر ًة السلطات اللبنانية
أو األجنبية كافة (القضائية ،اإلداريــة ،املالية واألمنية) بغية
طلب معلومات أو االطالع على تفاصيل التحقيقات التي تكون
قد أجرتها حول األمور املرتبطة أو املتصلة بتحقيقات جتريها
«الهيئة» .وعلى السلطات اللبنانية املعنية أن تستجيب لطلب
املعلومات فور ًا دون االعتداد جتاه «الهيئة» بأي موجب سرية.

 .3وبعد استكمال أعمال التدقيق والتحليل ،تتخذ «الهيئة»
قراراتها وفق ًا ألحكام البنود  2و 3و 4من املادة السادسة
من هذا القانون.

املادة العاشرة

 .4عند تقرير رفع السرية املصرفية عن احلسابات املعنية
و/أو جتميدها بصورة نهائية و/أو تقرير طلب االستمرار
مبنع التصرف باألموال ،ترسل «الهيئة» نسخة طبق األصل
عن قرارها إلى كل من النائب العام التمييزي وإلى الهيئة
املصرفية العليا بشخص رئيسها وإلى صاحب العالقة
وإلى اجلهات املعنية بهذا القرار ،محلية أو خارجية ،وذلك
إما مباشر ًة وإما بواسطة املرجع الذي وردت املعلومات
عن طريقه.

املادة احلادية عشرة

 .5في حال قرر النائب العام لدى محكمة التمييز حفظ األوراق
بقضايا تبييض األموال وعدم السير بالدعوى العامة تعتبر
احلسابات املجمدة وسائر األموال محررة ويجري إبالغ
قــرار احلفظ إلــى «هيئة التحقيق اخلــاصــة» ،وال يجوز
لـ «الهيئة» أن تبقي على رفع السرية املصرفية والتجميد
ومنع التصرف باألموال وعليها أن تبلغ فور ًا املصارف
واجلهات املعنية األخرى بذلك .إذا تبني لها قبل تنفيذها
القرار وجود أدلة أو قرائن جديدة من شأنها أن تبرر
اإلبقاء على التجميد ومنع التصرف باألموال ورفع السرية
املصرفية فعلى «الهيئة» أن ترسل تقرير ًا معل ً
ال مرفق ًا
باملستندات املتضمنة هذه األدلة أو القرائن إلى النائب
العام لدى محكمة التمييز الذي له أن يقرر عند االقتضاء
التوسع بالتحقيق على ضوء هذه املعطيات.
 .6وفي حال صدور قرار مبرم مبنع احملاكمة عن قاضي
التحقيق أو عن الهيئة االتهامية كما في حال صدور حكم
أو قرار مبرم بإبطال التعقبات أو بالبراءة بحق أصحاب
احلسابات املجمدة واالموال املمنوع التصرف بها تصبح
احلسابات واالموال محررة ويجري إبالغ نسخة عن احلكم
أو القرار الصادر الى «هيئة التحقيق اخلاصة» بواسطة
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النائب العام لدى محكمة التمييز وعلى «الهيئة» أن تبلغ
احلكم أو القرار الى املصارف واجلهات املعنية االخرى
بذلك ،وال يعود لـ «الهيئة» أن ترفع السرية املصرفية مجدد ًا
أو أن تعيد التجميد ومنع التصرف بشأن احلسابات
واالموال املشمولة بقرار منع احملاكمة إال عن طريق اتباع
اآللية املنصوص عليها في املادة  127من قانون أصول
احملاكمات اجلزائية.

قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

لرئيس «الهيئة» أو ملن ينتدبه الطلب مباشر ًة من املعنيني املشار
إليهم في املادتني الرابعة واخلامسة تزويد «الهيئة» باملستندات
واملعلومات الضرورية كافة للقيام مبهامها وعلى هؤالء أن
يستجيبوا لهذا الطلب ضمن مهلة معقولة.
يحظر على امللزمني مبوجب اإلبالغ وعلى أعضاء مجلس إدارتهم
ومسؤوليهم وموظفيهم اإلفادة أو اإليحاء ألي كان عن تقدمي أو
النية بتقدمي إبالغ عن عملية مشبوهة أو معلومات ذات صلة لـ
«هيئة التحقيق اخلاصة» ،أو عن قيام «الهيئة» باالستعالم عن
العمالء أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم.

املادة الثانية عشرة

يتمتع كل من رئيس «الهيئة» وأعضائها والعاملني لديها أو
املنتدبني من قبلها باحلصانة ضمن نطاق عملهم بحيث ال يجوز
االدعاء عليهم أو على أحدهم أو مالحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو
جزائية تتعلقان بقيام أي منهم مبهامه ومنها اجلرائم املنصوص
عليها في القانون الصادر بتاريخ  1956/9/3واملتعلق بسرية
املصارف إال بحال إفشاء السرية املصرفية.
كما يتمتع املعنيون املشار إليهم في املادتني الرابعة واخلامسة
والعاملون لديهم واملراقبون العاملون لدى جلنة الرقابة على
املصارف ومفوضو املراقبة باحلصانة عينها عندما يقومون
بتنفيذ املوجبات امللقاة على عاتقهم مبوجب هذا القانون أو
مبوجب قرارات «الهيئة» وخاص ًة عند قيامهم بحسن نية بإبالغ
«الهيئة» عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تتعلق
بتبييض أموال أو بتمويل إرهاب.

املادة الثالثة عشرة

يعاقب باحلبس من شهرين إلى سنة وبغرامة ح ّدها األقصى
مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف

أحكام املواد الرابعة واخلامسة والسابعة والعاشرة واحلادية
عشرة من هذا القانون.
لـ «الهيئة» أن توجه تنبيه ًا إلى اجلهات التي تخالف أحكام
النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا القانون ،وأن
تطلب تقارير منتظمة منها عن التدابير التي تتخذها تصحيح ًا
ألوضاعها ،كما ميكنها إحالة هذه اجلهات إلى الهيئة املصرفية
العليا فيما خص املعنيني في املادة الرابعة ومراسلة سلطات
الوصاية أو اإلشــراف بشأن املخالفني املعنيني في املــادة
اخلامسة.
للهيئة املصرفية العليا فرض غرامة مالية على احملالني إليها
لعدم تقيدهم بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا
القانون على أن ال تزيد عن مايتي ضعف احلد االدنى الرسمي
لألجور ،وتستوفى هذه الغرامات لصالح مصرف لبنان.
وال يحول ما تقدم دون تطبيق العقوبات االداريــة املنصوص
عليها في املــادة  208من قانون النقد والتسليف بالنسبة
للمعنيني املشار إليهم في املادة الرابعة ،كما ال يحول دون
تطبيق العقوبات املنصوص عليها في سائر القوانني أو األنظمة
بالنسبة للمعنيني املشار إليهم في املادة اخلامسة.

املادة الرابعة عشرة

تصادر ملصلحة الدولة األموال املنقولة وغير املنقولة التي يثبت
مبوجب حكم نهائي أنها متعلقة بجرمية تبييض أموال أو متويل
محصلة بنتيجتها ما لم يثبت أصحابها ،قضائي ًا،
إرهاب أو
ّ
حقوقهم الشرعية بشأنها.
ميكن اقتسام األموال التي جرت مصادرتها مع دول أخرى
عندما تكون املصادرة ناجتة بصورة مباشرة عن حتقيقات أو
منسق جرى بني السلطات اللبنانية املعنية وبني اجلهة أو
تعاون ّ
اجلهات األجنبية املعنية.

املادة اخلامسة عشرة

تلغى التحفظات املنصوص عليها في الفقرات  4-3-2من
املــادة االولــى من القانون رقم  426تاريخ 1995/5/15
املتعلق باالجازة بإبرام اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة االجتار
غير املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  ،1988كما
تلغى املادة  132من القانون رقم  673تاريخ 1998/3/16
املتعلق باملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف.

املادة السادسة عشرة

ال يعتد ،فور نفاذ هذا القانون ،بجميع االحكام املخالفة أو
التي ال تأتلف مع مضمونه وال سيما تلك الواردة في قانون
سرية املصارف الصادر بتاريخ  1956/9/3وفي القانون رقم
 673تاريخ  1998/3/16املتعلق باملخدرات واملؤثرات العقلية
والسالئف.

هذا القانون التحقق من تقيد هذه الشركات واملؤسسات كافة
بأحكام هذا القانون وبالنصوص التنظيمية الصادرة باالستناد
إليه وإبالغ رئيس «الهيئة» عن أية مخالفة بهذا الشأن.
تناط بــوزارة العدل وبكل من نقابتي احملامني في بيروت
وطرابلس ونقابة احملاسبني املجازين مهمة التحقق من تقيد
كتاب العدل واحملامني واحملاسبني املجازين ،كل فيما خصه،
باإلجراءات املنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص
التنظيمية الصادرة باالستناد إليه.

املادة الثامنة عشرة

يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  24تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :متام سالم

قانون رقم 32
توسيع صالحية «هيئة التحقيق اخلاصة»
لتشمل الفساد

مادة وحيدة

يحصر بـ «هيئة التحقيق اخلاصة» املنشأة مبوجب القانون
رقم  318تاريخ  2001/4/20املتعلق مبكافحة تبييض
األموال صالحية جتميد ورفع السرية املصرفية عن احلسابات
املصرفية وذلك تطبيق ًا لإلتفاقات والقوانني املرعية اإلجراء
املتعلقة مبكافحة الفساد السيما إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد على أن تعتمد بهذا اخلصوص األصول املنصوص
عليها في القانون رقم  318املذكور أعاله.
يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسيمة.
بعبدا ،في  ١٦تشرين األول ٢٠٠٨
اإلمضاء :ميشال سليمان
صدر عن رئيس اجلمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :فؤاد السـنيورة

املادة السابعة عشرة( :أحكام ختامية)

على مفوضي مراقبة املصارف واملؤسسات املالية وسائر
الشركات واملؤسسات املنصوص عليها في املادة الرابعة من
التقرير السنوي 20 1 5
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قانون رقم ٤٢
التصريح عن نقل األموال عبر احلدود
املادة األولى

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصد بالعبارات التالية ما يلي:
 .1األموال القابلة للتداول:

• األوراق النقدية والقطع املعدنية قيد التداول ،بالعملة
اللبنانية أو بأية عملة أخرى.
• األسناد التجارية واألوراق املالية ووسائل الدفع وغيرها
من القيم املنقولة القابلة للتداول على مختلف أنواعها إذا
لم تكن منشأة أو مظهرة لصالح أو ألمر شخص مسمى
(سندات السحب ،سندات ألمر ،الشيكات ،أوامر الدفع،
األسهم للحامل ،بطاقات الدفع ذات القيمة املدفوعة
سلف ًا.)...

 .2التصريح :إعطاء معلومات تفصيلية عن كل من ميلك
األمــوال القابلة للتداول اجلاري نقلها ومن يقوم بنقلها
ومن سيستلمها وعن قيمة هذه األموال ونوعها ومصدرها
ووجهة استعمالها ،إضافة إلى معلومات عن طريقة النقل
ووسيلة النقل.
 .3اإلفصاح :إعطاء معلومات تفصيلية عن كل من ميلك
األمــوال القابلة للتداول اجلاري نقلها ومن يقوم بنقلها
ومن سيستلمها وعن قيمة هذه األموال ونوعها ومصدرها
ووجهة استعمالها ،باإلضافة إلى معلومات عن طريقة النقل
بناء لطلب السلطات اجلمركية.
ووسيلة النقل وذلك ً

 .4تصريح كاذب/إفصاح كاذب :إعطاء معلومات خاطئة أو
منقوصة عن قيمة «األموال» املنقولة عبر احلدود أو عن أية
معلومات أخرى مطلوب التصريح/اإلفصاح عنها من قبل
السلطات أو االمتناع عن التصريح/اإلفصاح وفق ًا ملا هو
مفروض/مطلوب.

املادة الثانية

على كل شخص عند قيامه بنقل مادي ألموال قابلة للتداول
عبر احلــدود ،دخــو ًال أو خروج ًا ،عن طريق حملها شخصي ًا
أو بواسطة حقيبة أو بأية وسيلة أخرى أو عن طريق شحنها
بواسطة مستوعب أو بأية وسيلة شحن أخرى أو عن طريق
إرسالها بالبريد ،التصريح عنها للسلطات اجلمركية عندما
تفوق قيمتها مبلغ  /15،000/دوالر أميركي أو ما يوازيه
بالعمالت األخرى وذلك عبر تعبئة استمارة تتضمن املعلومات
الكاملة واملطلوبة عن هذه األموال.
استثناء ملا ورد في الفقرة السابقة ،ميكن في حاالت النقل
ً
املادي ألموال قابلة للتداول إلى خارج احلدود اللبنانية االكتفاء
باإلفصاح عنها للسلطات اجلمركية عوض ًا عن التصريح عندما
تفوق قيمتها مبلغ  /15،000/دوالر أميركي أو ما يوازيه
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بالعمالت األخرى وذلك وفق ًا لألصول التطبيقية ،املذكورة في
املادة السادسة أدناه ،التي ستصدر استناد ًا لهذا القانون.

املادة الثالثة

للسلطات اجلمركية صالحية تفتيش االشخاص ومعاينة أمتعتهم
ووسائل النقل املشار اليها في املادة الثانية اعاله ،للتحقق من
صحة املعلومات املصرح او املفصح عنها.
عند التحقق أو الشك في حصول تصريح أو إفصاح كاذب أو في
حالة االمتناع عن التصريح أو االفصاح أو في حالة االشتباه
بأن االمــوال اجلــاري نقلها هي أمــوال غير مشروعة بحسب
مفهوم املادة االولى من القانون الرقم  2001/318املع ّدل،
للسلطات اجلمركية صالحية طلب معلومات إضافية عن األموال
اجلــاري نقلها ،ولها صالحية حجز االمــوال وتنظيم محضر
بذلك بعد اعالم النيابة العامة التمييزية التي يعود لها ،خالل
مهلة أقصاها يومان ،اتخاذ القرار املناسب في ضوء املعطيات
املتوفرة لديها جلهة االستمرار بحجز االموال أو حتريرها وإعالم
«هيئة التحقيق اخلاصة» املنشأة مبوجب القانون الرقم 318
تاريخ  2001/4/20املعدل واملتعلق مبكافحة تبييض االموال
ومتويل االرهاب ،بالقرار املتخذ.
على السلطات اجلمركية إبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» على
الفور مبحاضر احلجز املنظمة واملشار إليها آنف ًا.

املادة الرابعة

على السلطات اجلمركية إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية تتمتع
مبواصفات االمان والسرية الضرورية .حتفظ في هذه القاعدة
التصاريح واإلفصاحات واحملاضر والوثائق واملستندات كافة
وبشكل مييز بوضوح بني التصاريح واإلفصاحات املشار اليها
في املادة الثانية من هذا القانون وبني تلك املذكورة في املادة
الثالثة منه.
«لهيئة التحقيق اخلاصة» صالحية الولوج املباشر الى التصاريح
واإلفصاحات واحملاضر والوثائق واملستندات موضوع املادة
الثالثة من هذا القانون.

املادة اخلامسة

تفرض السلطات اجلمركية على كل من أدلى بتصريح أو إفصاح
كاذب أو امتنع عن التصريح أو اإلفصاح غرامة مالية ال تتعدى
مبلغ عشرة ماليني ليرة وال يحول ذلك دون املالحقة اجلزائية
وفق ًا ألحكام القانون الرقم  318املذكور أعاله.

املادة السادسة

يصدر املجلس االعلى للجمارك في مهلة ثالثة أشهر من تاريخ
العمل بهذا القانون ،بالتعاون مع «هيئة التحقيق اخلاصة»،
قرار ًا يحدد مبوجبه أصول تطبيق أحكامه ال سيما جلهة إعداد
امنوذج التصريح املذكور في املادة الثانية من هذا القانون.

املادة السابعة

حتدد ،عند االقتضاء ،دقائق تطبيق أحكام هذا القانون مبراسيم
بناء على اقتراح وزير املالية املبني
تتخذ في مجلس الوزراء ً

على إعداد املجلس األعلى للجمارك بالتعاون مع هيئة التحقيق
اخلاصة املنصوص عليها في القانون رقم .2001/318

املادة الثامنة

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  24تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :متام سالم

يبت مجلس شورى الدولة بصحة توفر الشروط القانونية التي
توجب عملية تبادل املعلومات بصورة قطعية وذلك مبهلة أقصاها
ثالثة أشهر من تقدمي املراجعة .بعد انصرام هذه املهلة يعود
للهيئة تنفيذ اإلجراءات املطلوبة.

املادة اخلامسة

في إطار تطبيق أحكام املادة الرابعة من هذا القانون ،وفي
كل ما ال يتعارض معه ،تعتمد «هيئة التحقيق اخلاصة» اآللية
والقواعد املنصوص عليها في القانون رقم  318املذكور.
تبلغ هذه الهيئة قرارها أو املعلومات املطلوبة ،مباشرة وحصر ًا،
إلى السلطة األجنبية مقدمة طلب االستعالم.

قانون رقم ٤٣
تبادل املعلومات الضريبية

املادة السادسة

مع مراعاة أحكام املادة  52من الدستور اللبناني ،يجاز لوزير
املالية ،في مجال التعاون الدولي ،عقد أو االنضمام إلى اتفاقيات
ثنائية أو متعددة األطراف لتبادل املعلومات املتعلقة بالتهرب
الضريبي ( )Tax Evasionأو االحتيال الضريبي ()Tax Fraud
وذلك وفق األصول التشريعية املعتمدة ومع مراعاة الشروط
احملددة في هذا القانون.

املادة السابعة

املادة األولى

تطبق أحكام هذا القانون على حاالت التهرب أو االحتيال
الضريبي التي حتصل بعد صدوره.
يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  24تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :متام سالم

املادة الثانية

إن طلب املعلومات املتعلق بالتهرب أو باالحتيال الضريبي يجب
أن يقدم إلى وزارة املالية من قبل مثيالتها األجنبية أو من قبل
السلطة األجنبية املسؤولة عن الشؤون الضريبية.

املادة الثالثة

يجب أن يستند طلب املعلومات على حكم مبرم بتجرمي املستعلم
عنه بالتهرب أو باالحتيال الضريبي أو أن يتضمن هذا الطلب
وقائع جدية او قرائن دامغة على ارتكاب املستعلم عنه املذكور
جــرم تهرب أو احتيال ضريبي في البلد مقدم االستعالم
باإلضافة إلى معلومات وافية عن احلسابات املصرفية ذات
الصلة العائدة له في املصارف العاملة في لبنان.

املادة الرابعة

عندما تكون املعلومات املطلوبة مشمولة بقانون السرية املصرفية
الصادر بتاريخ  1956/9/3أو باملادة  151من قانون النقد
والتسليف ،يحال الطلب املقدم ،مع رأي وزارة املالية ،مباشرة
إلى «هيئة التحقيق اخلاصة» املنشأة مبوجب القانون رقم 318
تاريخ  2001/4/20املتعلق مبكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب والتي يعود لها اتخاذ القرار املناسب تقيد ًا باألحكام
القانونية واالتفاقيات الدولية املتعلقة بتبادل املعلومات املتعلقة
بالتهرب أو باالحتيال الضريبي.
في حال قررت الهيئة تزويد املعلومات املطلوبة للجهة مقدمة
االستعالم ،تبلغ خطي ًا قرارها هذا إلى املستعلم عنه الذي يعود
له خالل  15يوم ًا من تاريخ اإلبالغ االعتراض على قرار الهيئة
أمام مجلس شورى الدولة.

قانون رقم ٥٣
اإلجازة للحكومة اللبنانية االنضمام إلى االتفاقية
الدولية لقمع متويل اإلرهاب املوقعة في نيويورك
بتاريخ 1999/12/9
مادة وحيدة

 .1أجيز للحكومة اللبنانية االنضمام إلى االتفاقية الدولية لقمع
متويل اإلرهاب املوقعة في نيويورك بتاريخ 1999/12/9
والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  ،2002/4/10مع التحفظ
على تعريف اإلرهاب الوارد في الفقرة (ب) من البند األول
من املادة الثانية من االتفاقية ،واعتماد تعريف اإلرهاب
الوارد في املادتني األولى والثانية من االتفاقية العربية
ملكافحة االرهاب املوقعة في القاهرة بتاريخ 1998/4/22
التي أجيز للحكومة اللبنانية االنضمام إليها مبوجب
القانون رقم  57تاريخ .1999/3/31
 .2يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  24تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :متام سالم
التقرير السنوي 20 1 5
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تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83
للمصارف واملؤسسات املالية

نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض االموال ومتويل اإلرهاب
(بعد آخر تعديل الذي ادخله التعميم الوسيط رقم 371
تاريخ  11ايلول )2014

املادة 1

وضع هذا النظام تنفيذ ًا ألحكام القانون رقم  318تاريخ
 2001/4/20املتعلق 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 مصرف ًا صوري ًا وأن له وجود ًا فعلي ًا وذلك
استناد ًا إلى وثائق ثبوتية يستحصل عليها ،باإلضافة إلى كونه
ال يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع
لرقابة جيدة ويعتمد إجــراءات كافية وفعالة ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب.
باإلضافة إلى ما سبق ،على املصرف تطبيق اإلجراءات التالية:
 .1اإلستحصال على موافقة اإلدارة التنفيذية العليا قبل إقامة
عالقات مع مصارف مراسلة.
 .2التثبت من طبيعة نشاط املصرف األجنبي الذي يتعامل معه
«.»Respondent Bank
 .3حتديد مسؤولية كل من املصرف واملصرف األجنبي الذي
يتعامل معه « »Respondent Bankالسيما بالنسبة
حلسابات الدفع املفتوحة لديه من قبل املصارف األجنبية
املراسلة ( )Payable Through Accountsوالتأكد من
قدرة هذه األخيرة على تقدمي بيانات التعرف على العمالء
املعنيني عند الطلب.

القسم الثاني :العالقات مع العمالء وإجراءات
العناية الواجبة
املادة 3

 .1يقصد بالعميل كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان
شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها ،أو هيئة أو منظمة أو
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جمعية ال تتوخى الربح (صناديق التعاضد ،التعاونيات،
دور الرعاية اإلجتماعية ،اجلمعيات اخليرية ،األندية ،إلخ)...
 .2على املصارف ،كل في ما خصها ،أن تعتمد إجــراءات
واضحـة لفتـح احلسـابات ،وأن تطبق إجراء ات العنايـة
الواجبـة والتي تشمل التحقق من هوية كل من عمالئها
الدائمني والعابرين ،املقيمني وغير املقيمني وحتديد الغرض
من التعامل أو من فتح احلساب ونوع أي منهما وصاحب
احلق االقتصادي ومصدر األموال ومراقبة العمليات بشكل
مستمر ،السيما في احلاالت اآلتية:
•
•
•
•
•

قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح احلسابات على أنواعها
كافة مبا في ذلك احلسابات اإلئتمانية واحلسابات املرقمة.
عمليات التسليف.
تنظيم عقد إيجارة صناديق حديدية.
عمليات حتويل األموال بالوسائل اإللكترونية.
عمليات الصندوق التي تبلغ أو تفوق قيمتها عشرة آالف
دوالر أميركي أو ما يعادلها في أية عملة أخرى.

تشمل عمليات الصندوق املدفوعات النقدية التي يجريها
العميل على شبابيك املصارف (إيــداع األمــوال ،صرف
العمالت ،شراء املعادن الثمينة ،شراء الصكوك املالية نقد ًا،
اإلكتتاب نقد ًا بأذونات على الصندوق ،شراء شيكات نقد ًا
مبا فيها الشيكات السياحية إلخ)...
 .3على املوظف املولج بتنفيذ العملية ،التحقق من هوية العميل،
بصرف النظر عن قيمة العملية ،إذا الحظ أن هناك عمليات
متعددة جتري مببالغ تقل عن احلد األدنــى املذكور في
البند ( )2مــن هــذه املـــادة ويبلغ أو يفوق مجموعها
/10000/د.أ .أو ما يعادله وذلك على احلساب نفسه أو على
حسابات متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول
قيام أحد العمالء مبحاولة تبييض أموال أو متويل إرهاب.
 .4بغية التحقق من هوية العميل ،على املوظف املولج بتنفيذ
العملية أن يطلب من العميل:
أ) إذا كان شخص ًا طبيعي ًا ،إبراز جواز السفر أو بطاقة
الهوية أو بيان القيد اإلفرادي أو إجازة إقامة.
ب) إذا كان شخص ًا معنوي ًا ،إبراز مستندات مصادق ًا
عليها وفق ًا لألصول عن النظام األساسي وشهادة
التسجيل وهيكلية امللكية والئحة تبني كيفية توزيع
األسهم أو احلصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة)
والئحة 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.
ج) إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل ،إبراز أصل أو
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 ( )2من املادة  3أعاله ،على الوكيل غير
املهني.
د) إذا كانت العملية تتم عن طريق املراسلة ،تصديق ًا
رسمي ًا على التوقيع على الوثيقة ذاتها أو مبوجب
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
فروعه أو من مصرف آخر ميكن التثبت من مطابقة
تواقيعه املعتمدة على أن يكون خاضع ًا لرقابة جيدة
ويعتمد إجراءات كافية وفعالة ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب وشرط أن تكون أول عملية على
احلساب صادرة من حساب باسم العميل لدى مصرف
خاضع أيض ًا لرقابة جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
يتحمل املصرف املسؤولية الناجتة عن صحة البيانات
أو املعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على
هوية العمالء والتحقق منها.
 .5على املصرف أن يحتفظ مبعلومات عن العميل ،السيما
إسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته ،وعن وضعه
املالي ،وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما
تقدم ملدة خمس سنوات على األقل بعد إقفال احلساب أو
إنهاء عالقة العمل وعن جميع املستندات املتعلقة بالعمليات
كافة ملدة خمس سنوات على األقل بعد إجناز العملية.
 .6عند تعذّر القيام بإجراءات العناية الواجبة ،املنصوص
عليها في البند ( )2من املادة  3أعاله ،للعمالء واملستفيدين
احلقيقيني بصورة مرضية ،ينبغي عدم فتح احلساب أو
بدء التعامل أو إجراء املعاملة ،كما يجب النّظر في القيام
بإبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» املنشأة مبوجب القانون
رقم  318تاريخ .2001/4/20

املادة 4

على املصرف ،في حالة الشك بأن العميل ليس صاحب احلق
اإلقتصادي أو إذا أفاد العميل بأن صاحب احلق هو طرف
ثالث ،أن يطلب من العميل تصريح ًا خطي ًا يحدد فيه صاحب
احلق اإلقتصادي (املستفيد الفعلي) والسيما إسمه وشهرته
ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه املالي وأن يحتفظ
بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية صاحب احلق االقتصادي
للمدة املذكورة في البند ( )5من املادة  3أعاله.
يقوم الشك حول هوية صاحب احلق اإلقتصادي في احلاالت
املذكورة أدناه وذلك على سبيل البيان ال احلصر:

أ) في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو
وكيل عام أو وسيط مالي مثالً) يتضح ،حسب الظاهر ،أن
ال عالقة تربطه باملوكل تفسر مبرر توكيله.
ب) في حال مت التعامل من خالل حسابات مرقمة أو عن طريق
مؤسسات أو شركات تشكل واجهة (.)Front Companies
ج) إذا كان الوضع املالي للعميل معروف ًا من قبل املوظف الذي
يقوم بتنفيذ العملية ،وكانت قيمة العملية املنوي إجراؤها
غير متناسبة مع وضعه املالي.
د) إذا استرعت إنتباه املصرف ،ضمن إطار ممارسة أعماله،
أية مؤشرات الفتة أخرى.

املادة 5

على املصرف أن يبلغ فور ًا إلى حاكم مصرف لبنان بصفته
رئيس ًا لـ «هيئة التحقيق اخلاصة» إذا كانت لديه تأكيدات أو
شكوك بأن العملية املصرفية أو محاولة إجراء ها تتعلق بتبييض
أموال أو متويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية
والسيما عندما:
• تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح
اخلطي الذي أدلى به العميل عن هوية صاحب احلق
اإلقتصادي أو انه أعطي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة
عن هذه الهوية.
• يتبني له انه ضلّل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية
صاحب احلق اإلقتصادي وتستمر لديه شكوك حول
املعلومات املقدمة من العميل.
بناء لطلب
• يتم إرجاع حتاويل أو شيكات إما مباشرة أو ً
املعنيني والسيما املصارف املراسلة ،بسبب التزوير أو
بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.

املادة 6

على املصارف أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر
على عمالئها كافة مبن فيهم أصحاب احلسابات املفتوحة قبل
صدور القانون رقم  318تاريخ  ،2001/4/20وذلك جلهة
تعديل أو إضافة أية معلومات على أمنــوذج معرفة العمالء
املعتمد ( ،)KYC Formتنتج عن أية متغيرات قد تطرأ على
وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة املعلومات
املصرح عنها سابق ًا أو في حال حدوث تغييرات الحقة في هوية
العميل أو هوية صاحب احلق اإلقتصادي.
لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة
التواريخ لتنفيذ هذه املوجبات.

القسم الثالث :مراقبة بعض العمليات والعمالء
املادة 7

 .1يتوجب على املصرف أن يستعلم من العميل عن مصدر
األموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية املستفيد
التقرير السنوي 20 1 5
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وصاحب احلق اإلقتصادي ،وذلك عندما تنطوي العملية
على اخلصائص التالية:
أ) أن جتري هذه العملية في ظروف غير إعتيادية من
التعقيد ،وعلى املصرف أن يقدر هذه الظروف ليس فقط
بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها ،بل أيض ًا بالنظر إلى
غايتها الظاهرة.
ب) أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبرر ًا إقتصادي ًا أو
هـدف ًا مـشروع ًا ،خصوص ًا بسبب التفاوت بني العملية
والنشاط املهني للعميل أو حتى بينها وبني عاداته أو
شخصيته.
ج) أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيم ًا في
دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل املالي أو تطبقها
بشكل غير ٍ
كاف.
 .2على املصرف:

أو ًال :عند قبوله شيك ًا مسحوب ًا عليه مـن أية مؤسسـة صرافـة
أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بنا ًء لطلب أي
من مؤسسـات الصرافة لصالح أحد عمالئها ،سواء
كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وفي حال
جتاوز قيمة الشيك أو العملية /10000/د.أ .أو ما
يعادلها ،أن يتخذ اإلجراءات التالية:
أ) التأكد مـن اسـتالمه اإلشـعار املنصوص عليه فـي
البند ( )1من املـادة التاسـعة من النظام التطبيقي
لقانون تنظيم مهنة الصرافة املرفق بالقرار األساسي
رقم  7933تاريخ  ،2001/9/27املتعلق باملعلومات
املطلوبة عن العملية موضوع الشيك أو عن العملية
املصرفية السيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة
الصرافة مبالغ نقدية أم ال ،وعن مصدر هذه املبالغ
ووجهتها وهوية املستفيد وصاحب احلق اإلقتصادي.
ب) اإلحتفاظ باإلشعار املذكور ملدة خمس سنوات.
ج) اإلستحصال على اإلشعار املنوه عنه أعاله مباشرة
من مؤسسة الصرافة املعنية ،في حال عرض الشيك
عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية املصرفية ،قبل
استالمه اإلشعار املذكور.

ثاني ًا :عند استالمه طلب تنفيذ أي حتويل ناجت عن عملية
صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو «معادن ثمينة»
الى اشخاص ثالثني في لبنان مهما بلغت قيمة املبلغ
احملول:
أ) التأكد من استالمه اإلشـعار املنصوص عليه فـي
البند ( )2من املـادة التاسـعة من النظام التطبيقي
لقانون تنظيم مهنة الصرافة.
ب) اإلحتفاظ باإلشعار املذكور ملدة خمس سنوات.
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 .3على املصرف إعالم مصرف لبنان ،فور ًا ،عند تلكؤ مؤسسة
صرافة عن إرســال اي من االشعارين املذكورين في
البند ( )2أعاله.
 .4يحظر على املصرف:
• فتح اي حساب الي مؤسسة صرافة قبل االستحصال
على موافقة وحدة التحقق املنصوص عليها في املادة 10
ادناه.
بناء
• فتح حسابات ملؤسسات الصرافة او تنفيذ حتاويل ً
لطلبها لغايات غير تلك احملددة في النظام التطبيقي
لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان.
• ان يقبل او يقوم بعملية استبدال عمالت لصالح اية
مؤسسة صرافة اال في حال كانت هذه االخيرة عميلة
لدى املصرف املعني.

 .5على املصرف عند إصــداره دفتر شيكات لصالح أي
ضمن الشيكات كافة عبارة «ال يدفع
مؤسسة صرافة أن ُي ّ
إال للمستفيد األول».

املادة 8

على املصارف ،كل في ما خصها:

أ) أن تأخذ ،بشكل خاص ،وعلى سبيل البيان ال احلصر،
باملؤشرات اآلتية كداللة على تبييض األمــوال أو متويل
اإلرهاب:
كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل
 .1مبادلة ّ
قطع أكبر من نفس العملة أو من عمالت أخرى.
املتكررة،
 .2عمليات القطع ( )Cambioالكبيرة أو
ّ
انطالق ًا من مبالغ نقدية.
 .3حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات
متكررة ملبالغ غير مبررة نسبة إلى نشاطاته الظاهرة.
 .4تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة
إلى بلدان أجنبية أو لتلقي حتويالت كبيرة منها ،في
يبرر مثل هذه العمليات.
حني يظهر أن نشاط العميل ال ّ

 .5العمليات الكبيرة أو املتكررة املتصلة بنشاط عميل
خارجي (أوف  -شور) والتي يتبني أنها غير متناسبة
مع حجم نشاط العميل.
 .6إستبدال كميات نقدية بطلبات حتاويل إلكترونية أو
شيكات مصرفية.

 .7تغيير في منط عمليات اإليداع لدى عميل معفى
من تعبئة إستمارة العمليات لنقدية )(CTS
).(Cash Transaction Slip
 .8قيام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات
وسحوبات دون وجود تعريف شخصي ٍ
كاف.

 .9صرف أو تلقي شيكات تُدفع حلامله مصدرة في بلد
أجنبي أو مسحوبة ألمر شخص ومظهرة من أشخاص
سابقني للمودع أو شيكات مببالغ متنوعة قد تكون غير
مرتبطة بعمليات جتارية أو زعم بأنها متأتية من املقامرة.

 .10حصول إيداعات نقدية و/أو حتاويل مصرفية يعقبها
سحوبات مباشرة ومتعددة.

 .11وجود حسابات عديدة ألحد العمالء ال تبررها طبيعة
عمله أو إجراء حتويالت نقدية كثيرة في ما بني وعبر
هذه احلسابات.
 .12حصول إيداعات نقدية و/أو حتاويل مصرفية في وقت
ال ينتج نشاط العميل هذا احلجم من األموال.
 .13إيداع شيكات مصرفية/سياحية في حساب بإسم
شركة/مؤسسةال تبرر طبيعة عملها ذلك.
 .14حصول عمليات نقدية و/أو حتويالت مصرفية تبدو غير
عادية بالنسبة ملوقع الفرع.

 .15العمليات املصرفية التي تنفذ الكتروني ًا ()E-Banking
والتي تبدو غير إعتيادية.
 .16حصول حتاويل بني حسابات مؤسسة صرافة وحسابات
أخرى السيما تلك العائدة الحد اصحابها او شركائها
او مساهميها او مدرائها او مفوضي التوقيع عنها او
افراد عائلتهم (زوج واصول وفروع) خصوص ًا اذا
استتبع ذلك بعمليات سحب.

ب) أن تتابع من خالل الوحدات واألقسام املشار إليها في
املادة  11من هذا النظام ،احلسابات املفتوحة والعمليات
التي جتري لديها ،بواسطة برامج معلوماتية متخصصة
تتيح إستخالص تقارير دورية (يومية ،أسبوعية ،شهرية،
سنوية) حول احلسابات والعمليات التي تنطبق عليها
املؤشرات كتلك املذكورة أعاله.
ج) أن تتخذ تدابير كافية ملنع ســوء استغالل التطورات
التكنولوجية في تبييض األموال أو متويل اإلرهاب.

املادة 9

على املصارف:
أو ً
ال :إعتماد مقاربة مبنية على املخاطر (Risk Based
 )Approachلتصنيف العمالء والعمليات وفق درجات
املخاطر التالية :مخاطر محدودة ()Low Risk
ومخاطر متوسطة ( )Medium Riskومخاطر عالية
(.)High Risk
تؤخذ باإلعتبار ،على سبيل الذكر ال احلصر ،املخاطر
التالية:

 .1مخاطر العميل (:)Customer Risk

أ) العمالء ذوو املهن املعتمدة أسـاسـ ًا على األموال
النقديـة (الصرافة ،جتارة الذهب واألحجار

الثمينة ،املطاعم واملالهي الليلية ،الشركات
العقارية ،جتارة السيارات.)...
ب) األشخاص األجانب املعرضون سياسي ًا الذين
يشغلون أو كانوا قد شغلوا مراكز رسمية مهمة
»(Politically Exposed Persons) «PEPs
وأفراد عائالتهم وشركاؤهم املقربني.
ج) شركات «األوف  -شور» (.)Offshore
د) الشركات املوجودة في بلدان معروفة بأنها جنات
ضريبية (.)Tax Heaven
هـ) العمالء الذين ال يتعاملون وجاهي ًا (Non
 )Face-to-Face Customersمع املصرف.

و) العمالء الذين يتعاملون فقط من خالل وسطاء
(.)Intermediaries
ز) العمالء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود
اإلئتمانية ( )Fiduciaryأو عن طريق التراست
(.)Trust
ح) الشركات ذات الرأس املال املكون كلي ًا أو جزئي ًا
من أسهم حلامله (.)Bearer Shares
ط) العمالء من رعايا دول أو مقيمني في دول ال تطبق
توصيات مجموعة العمل املالي أو تطبقها بشكل
كاف.
غير ٍ
 .2مخاطر البلد (:)Country Risk
أ) صرامة القوانني املتعلقة مبكافحة تبييض األموال
ومتويـل اإلرهاب وفعاليـة األجهزة الرقابيـة
والقـضائية املوجلـة بتطبيقها.
ب) وجود سرية مصرفية.
ج) وضع البلد في ما خص الفساد واجلرمية املنظمة.
 .3مخاطر اخلدمات (:)Service Risk
أ) إدارة احملافظ اخلاصة (.)Private Banking
(Payable Through
ب) حسابات الدفع
 :)Accountsوهي حسابات تفتحها املصارف أو
املؤسسات املالية لدى مصارف أخرى وتضعها
بتصرف عمالئها الستعمالها مباشر ًة أو من
خالل حسابات متفرعة.

ج) العمل املصرفي اإللكتروني (.)Electronic Banking

ثاني ًا :وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على املخاطر
( )Risk Based Controlواعتماد ،كحد أدنى وفي
ما خص األشخاص األجانب املعرضني سياسياً
والعمالء والعمليات املصنفة بدرجة «مخاطر
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عالية» ( )High Riskوفق ًا لتصنيف املخاطر
( ،)Risk Scoringالتدابير أو اإلجراءات التالية:
 .1زيادة التوعية حول أهمية التشدد في املراقبة
وإعطائها أولوية.
 .2اإلستحصال على معلومات أكثر تفصي ً
ال عن العمالء
( )Increased KYC Levelsالسيما حتديد مصدر
ثروتهم.
 .3احلصول على املوافقات اإلدارية الالزمة ،التي
تتناسب ودرجة املخاطر ،للتعامل أو إستمرار
التعامل مع العمالء ولتنفيذ العمليات.
 .4إجراء مراجعة دورية للعالقة مع العمالء
(.)Periodic review of relationship
 .5إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف املشابه املعتمد
(.)Peer Comparison

ثالث ًا:

 .6وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل
األجنبي شخص ًا معرض ًا سياسي ًا.
األخذ بعني اإلعتبار الفترة الزمنية لنشوء العالقة مع
العميل وحسن التعامل معه.

رابع ًا :اإلستعانة ببرامج املعلوماتية املتخصصة إلجراء
الرقابة الالزمة وفق التصنيف املعتمد.

خامس ًا :إعتماد سياسة خاصة ،تستند إلى املوجبات
املنصوص 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:

 .1إنشاء جلنة مختصة مؤلفة من املدير العام أو أحد
مساعديه،رئيس جلنة املخاطر ،مدير العمليات ،رئيس
وحدة التدقيق الداخلي ،مدير الفروع ومن مسؤول الوحدة
املنصوص عليها في البند ( )2الذي يلي وتسمى في ما
بعد «اللجنة املختصة ملكافحة تبييض االمــوال ومتويل
االرهاب».
 .2إنشاء وحــدة التحقق من تطبيق اإلجـــراءات والقوانني
واالنظمة املرعية املتعلقة مبكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهــاب ( )AML/CFT Compliance Unitوتسمى
في ما بعد «وحــدة التحقق» على أن ميتلك املسؤول
عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض االموال أو
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ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة الـ CAMS
- Certified Anti-money Laundering Specialist

او غيرها وان يتمتع العاملون فيها باملؤهالت الالزمة وأن
تتوفر لها املوارد الكافية للقيام مبهامها.

 .3تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch
 )Officerفي كل من فروع املصرف ،غير مدير الفرع،

ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية ،تكون
مهامه مستقلة وبحيث ال يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق
و يتلقى مقابله اي نوع من احلوافز (مكافآت ،تعويضات،
منح.)... ،

يتم تقييم اداء املسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من
قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابالغ وحدة
املوارد البشرية واللجنة املختصة ملكافحة تبييض االموال
ومتويل االرهاب عن هذا التقييم.
 .4انشاء ضمن «وحدة التحقق» مصلحتني ،على االقل ،االولى
تشرف على املركز الرئيسي وفروع بيروت والثانية تشرف
على سائر الفروع االخرى في لبنان .تشمل مهام هاتني
املصلحتني التاكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات
في املركز والفروع التي تشرف عليها جلهة التزامها
بقواعد مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب .ميكن
الي مصرف ،اذا تعذر عليه انشاء املصلحتني موضوع
هذا البند ،التقدم من حاكم مصرف لبنان ،ضمن مهلة
حدها االقصى  ،2015/3/31باقتراحات بديلة مبنية على
اسباب معللة ينظر فيها املجلس املركزي التخاذ القرار
املناسب بشأنها.

املادة 11

على اللجان والوحدات اإلدارية املنشأة لدى املصارف ،كل في
ما عناها ،وعلى سائر املسؤولني املعنيني في املصرف إتباع
اإلجــراءات اآليلة ملراقبة ومكافحة عمليات تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب وللحؤول دون تنفيذها .تشمل هذه اإلجراءات،
على سبيل الذكر ال احلصر ،ما يلي:
 .1في ما خص «اللجنة املختصة ملكافحة تبييض االموال
ومتــويــل االرهــــاب» املــشــار إليها فــي البند ( )1من
املادة  10أعاله:
أ) وضع دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وأحكام هذا النظام.
ب) و ضع أ منو ذ ج ملعر فة ا لعمال ء ()KYC
( ،)Know Your Customerيتضمن املعلومات
األساسية الواجب توفرها عنهم والسيما تلك املعددة في
املادة  3من هذا النظام ،على سبيل الذكر ال احلصر.
ج) التحقق من حسن تطبيق ومن فعاليـة اإلجراءات
واألنظمـة املتبعة ملكافحة عمليات تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب.

د) مراجعة اإلجراءات واألنظمة املشار إليها أعاله دوري ًا
وتطويرها وفق ًا ألحدث األساليب املتبعة.
هـ) وضع برنامج لتدريب املوظفني على طرق مراقبة
العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب.
و) مراجعة التقارير احملالة إليها من «وحدة التحقق»
ومن «وحدة التدقيق الداخلي» بشأن اإلجراءات املتبعة
والعمليات غير االعتيادية واحلسابات ذات املخاطر
العالية جلهة اإليداعات والسحوبات النقدية والتحاويل
وارتباطها بنشاطات إقتصادية.
ز) إبداء الرأي بالتقارير موضوع الفقرة (و) أعاله وتقدميه
إلى مجلس اإلدارة.
ح) متابعة مالءمة إجراءات إعفاء بعض العمالء املعروفني
من التقيد باإلجراءات املتبعة بالنسبة لسقف املبالغ
املستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية
() (Cash Transaction Slip (CTSعندما تبلغ أو
تفوق العملية مبلغ عشـرة آالف دوالر أميـركي أو ما
يوازيهـا وتعيني احلد األقصى لإلعفـاء وتعديـله تبع ًا
للتطورات اإلقتصادية املرتبطة بالعميل.

 .2في ما خص وحدة التحقق:

أ) التحقق مـن تقيد املوظفني املعنيني بـدليل إجراءات
تطبيق أحكام النصوص القانونية والنظامية املتعلقة
مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومـن تعبئة
أمنوذج معرفة العمالء ( )KYCوإعداد تقارير بذلك.
ب) املراجعة الدورية لفعالية اإلجراءات واألنظمة املتبعة في
مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ورفع
إقتراحاتها بتعديل هذه اإلجراءات واألنظمة إلى «اللجنة
املختصة ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب»
املشار إليها في البند ( )1من املادة  10أعاله ،التخاذ
القرار املناسب بعد موافقة اإلدارة العامة.
ج) مراجعة التقارير اليومية  /األسبوعية التي تـردها
مـن املـديريات والفروع املعنية حول العمليات النقدية
والتحاويل.
د) مراقبة احلسابات كافة ،والعمليات العائدة للعميل
على أسـاس مجمع ( ،)consolidatedداخل وخارج
امليزانية ،لدى املـركز الرئيـسي وجميع الفروع في
لبنان واخلارج ،للتأكد من أنها تتناسب مع املعلومات
املوجودة في أمنوذج معرفة العمالء وأية معلومات
أخرى لدى املصرف.
هـ) التحقيق في العمليات غير اإلعتيادية السـيما العمليات
املشـار إليها في البند ( )1من املادة  7والبند (أ) من

املادة  8على أن يتم التدقيق في األسباب الكامنة وراء
هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج واإلحتفاظ
بها ملدة خمس سنوات وتزويد هيئة التحقيق اخلاصة
بها فـي حـال طلبت ذلك ،وإعداد تقرير دوري (شـهري
على األقل) بهذا اخلصوص ،ترفعه إلى اللجنة
املختصة ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب».
و) املوافقة على فتح حسابات ملؤسسات الصرافة.
ز) مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع.
ح) إعداد جدول أعمال «اللجنة املختصة ملكافحة تبييض
االموال ومتويل االرهاب».
ط) إعالم رئيس مجلس اإلدارة  /املدير العام مباشر ًة إذا
كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية املصرفية
تخفي تبييض ًا لألموال أو متوي ً
ال لإلرهاب.

 .3في ما خص التدقيق الداخلي:

أ) التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة
احلسابات.
ب) التحقق من تقيد الفروع واألقسام املختصة بدليل
إجراءات تطبيق أحكام القوانني واألنظمة املرعية في
مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومن
تعبئة أمنوذج معرفة العمالء (.)KYC
ج) إبالغ مفوض املراقبة املعتمد مبوجب تقرير دوري عن
املغايرات.

د) إطالع «وحدة التحقق» من خالل تقارير حول ما هو
وارد في الفقرات (أ)( ،ب) و(ج) أعاله وعن أية عمليات
تشكل مخاطر أو تكون غير إعتيادية.

 .4في ما يعني املسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع:

أ) التحقق من التزام املوظفني في الفرع بدليل إجراءات
تطبيق أحكام القوانني واألنظمة املرعية فـي مجال
مكافحـة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومن تعبئة
أمنوذج معرفة العمالء (.)KYC
ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى
تتعلق باحلسابات والسيما العمليات التي تتم من خالل
الصراف اآللي ( )ATMوسائر العمليات التي تتم
إلكتروني ًا (.)Non face to face Banking
ج) نشر التوعية لدى موظفي الفرع في ما يتعلق بطرق
مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب.
د) إبالغ كل من رئيس وحدة التحقق ورئيس املصلحة
املختصة املنشأة لدى الوحدة املذكورة بأية عمليات
غير إعتيادية ومبدى تقيد الفرع باإلجراءات املطلوبة
واعداد تقارير دورية يرفعها الى كل منهما مباشرة
دون املرور مبدير او ادارة الفرع.
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 .5في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:

أ) التدقيق في التحاويل التي ترد حلساب العمالء ،السيما
التحاويل اإللكترونية التي ال تتضمن إسم اآلمر
بالتحويل ( )ordering customerوالتي تتجاوز مبلغ ًا
محدد ًا ووتيرة معينة تبع ًا لطبيعة وحجم عمل العميل،
واحلسابات التي جتري مـن خاللها عمليات حتاويل
متعددة أو خارجة عن املألوف والتحقق مـن سالمة هذه
التحاويل جلهة صحة مصادرها.
ب) إبالغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات
في الفرع عن أية حتاويل يكون لديه أي شك بأنها
تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض أموال
أو متويل إرهاب.
ج) اإلحتفاظ ملدة ال تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن
املعلومات كافة املرفقة بالتحاويل الواردة من اخلارج
والتي يتعذر إرسالها عند قيام املصرف بإجراء حتويل
داخلي مرتبط بالتحويل الوارد.

 .6في ما يعني أمناء الصناديق:

أ) الطلب من العمالء ،باستثناء الذين مت إعفاؤهم،
تعبئة استمارة العمليات النقدية ()CTS
( )Cash Transaction Slipوتوقيعها من قبل
العميل ،على أن تتضمن باإلضافة إلى قيمة العملية
معلومات عن موضوعها وعن مصدر األموال وعن
صاحب احلق اإلقتصادي وذلك عند إيداع مبالغ نقدية
تبلغ أو تفوق  10،000د.أ .أو ما يعادلها ،أو عندما
جتري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا املبلغ
ويبلغ أو يفوق مجموعها  10،000د.أ .أو ما يعادله.
ب) إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف
احملدد للعمالء املعفيني من تعبئة استمارة العمليات
النقدية ( )CTSواتخاذ اإلجراءات التقنية الالزمة
حلفظها بغية إبرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي
أو مفوضي املراقبة أو «هيئة التحقيق اخلاصة».
ج) إبالغ وحدة التحقق بواسطة مسؤول مراقبة العمليات
في الفرع عن عمليات اإليداع النقدي التي يشـك بأنها
متعلقة بتبييض أمـواألو متويل إرهاب.

 .7في ما يعني املسؤول عن قسم الشيكات:

أ) اإلنتباه واحلذر مـن الشـيكات املظهرة لصـالح شـخص
ثـالث ،الشيكات املصرفية غير املودعة مباشرة من
املستفيد األول ،الشيكات السياحية ،الشيكات الصادرة
عن مؤسسات في دول أجنبية ،والشيكات التي ال حتدد
هوية صاحب احلساب.
ب) إبالغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات
في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.
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ج) التأكد من عدم إيداع الشيكات في احلساب قبل
حتصيلها بصورة نهائية من املصارف الصادرة عنها.
 .8في ما يعني مدير الفرع:
أ) _
ب) مراجعة عمليات فتح احلسابات واملوافقة على إعفاء
بعض العمـالء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية
( )CTSوحتديد سقوف اإلعفاءات وذلك باإلستنـاد
إلى معـايير تبرر هـذه اإلعفـاءات والـسقوف ،علـى
أن يـرفع أسـماء العمـالء املعفيني وسـقوف اإلعـفاءات
إلى «اللجنة املختصة ملكافحة تبييض االموال ومتويل
االرهاب» إلبداء الرأي.
ج) التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات املدينة
ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.
د) قيامه شخصياً أو تكليف املسؤول عن احلسابات في
الفرع القيام بزيارات دورية للعمالء املدينني لإلطالع
على أعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير
بـذلك وإرسال نسخة عنه إلى «وحدة التحقق» إذا
تضمن التقرير إشارة إلى عمليات غير إعتيادية.
 .9في ما يعني كل من املصلحتني املنشأتني لدى «وحدة التحقق»
املذكورتني في البند ( )4من املادة  10من هذا القرار:
أ) التاكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في املركز
والفروع التي تشرف عليها اي من املصلحتني جلهة
التزامها بقواعد مكافحة تبييض االموال.
ب) اعداد تقرير شهري مبالءمة االجراءات في املركز
والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض االموال على ان
يحفظ هذا التقرير في االدارة العامة.

املادة 12

أو ًال:

القسم اخلامس :أحكام ختامية

على كل مصرف:

 .1تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة واملتعلقة
بعمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتتضمن،
على األقل ،األسماء التي جرى تعميمها من قبل
«هيئة التحقيق اخلاصة» واسماء اصحاب احلسابات
املشكوك فيها واملبلغ عنها من قبله ،وعليه إبالغ «هيئة
التحقيق اخلاصة» عن أية حسـابات تفتح الحق ًا ألي
من هؤالء األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة
أو مبوجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق
اخلاصة» يفيد عن عدم وجود ،حالي ًا ،اسباب جدية
تبرر الشكوك املثارة حول اي من هؤالء االشخاص.
 .2تدريب املوظفني بشكل مستمر وإشراك املـسؤولني
عـن البرنـامج التدريبي واملوظفني املعنيني في احللقات

الدراسية والندوات واحملاضرات املتعلقة بـهذا املوضوع
بغيـة اإلطـالع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب.
 .3عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى «هيئة
التحقيق اخلاصة».
 .4مسك سجل خاص بأسماء األشخاص الذين يقومون
بفتح أو بتحريك احلسابات مبوجب وكالة.
 .5فرض معايير عالية لإلستقامة والنزاهة عند توظيف
العناصر البشرية.
 .6الطلب من املوظفني ،حتت طائلة املسؤولية ،إلتزام السـرية
التامـة وعدم إعالم العمالء أو السماح بإعالمهم أو إعالم
غيرهم من األطراف بأن املصـرف أبلغ أو سـوف يقـوم
بإبالغ «هيئـة التحقيق اخلاصـة» في حال وجود تـأكيدات
أو شـكوك بوجود عمليات تبييض أموال أو متويـل إرهـاب
أو عنـد قيـام «هيئـة التحقيق اخلاصـة» باإلستعالم أو
بالتدقيق فـي عمليـاتهم أو فـي حسـاباتهم ،قبـل صـدور
قـرار عـن هـذه األخيـرة برفع السرية املصرفية عن هذه
احلسابات وإبالغ أصحاب العالقة.
أمثال
الوسطاء
بخدمات
اإلستعانة
 .7عند
( ،)Brokers & Introducersعدم التعامل إال مع
وسطاء يسـتوفون املعـايير املطلوبة مـن املصارف
واملؤسسات املالية جتاه عمالئها واحلصول منهم فور ًا
على املعلومات املطلوبة مبوجب مبـدأ العنايـة الواجبـة
وعلى نسخ من الوثائق الالزمـة عند الطلب ،باإلضافة
إلى ذلك يتوجب إتخاذ احليطة واحلذر عند التعامل
مع أطراف ثالثة متواجدة في دول ال تطبق توصيات
مجموعة العمل املالي بدرجة كافية.

ثاني ًا :على فروع املصارف اللبنانية العاملة في اخلارج إعتماد،
كحـد أدنى ،اإلجراءات املنصوص عليها فـي هـذا النـظام
وفـي حـال تعـذر ذلك نتيجة تعارضـها مـع أحكام
الــقوانني واألنظمــة امللزمــة املعمول بها في مكان وجود
الفرع على املصرف إعالم «هيئة التحقيق اخلاصة» بذلك.

املادة 13

على مفوض املراقبة لدى املصرف:
 .1أن يراجع إجــراءات التدقـيق الداخلي للتحقق مـن تقـيد
املصـرف بأحكام القانون وأحكام هـذا النظام ،وعـليه
إعـداد تقريـر سـنوي بهذا اخلصوص يرفعه إلى مجلس
إدارة املصرف وإلى حاكم مصرف لبنان وإلى جلنة الرقابـة
على املصـارف ،على أن يتضمن هذا التقرير باإلضافة إلى
نتائج املراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل أعمال الرقابة
على العمليات ،معلومات مفصلة حـول التحقق من قيام
املصرف ،على األقل وعلى سبيل الذكر ال احلصر مبا يلي:

أ) التقيد بأحكام املواد  11 ،10 ،6 ،5 ،4 ،3و 12من هذا
النظام.
ب) تعبئة أمنوذج معرفة العمالء (.)KYC
ج) إعتماد سياسـة وإجراءات مكتوبـة جلهـة قبول وفتح
احلسابات اجلديدة للعمالء.
د) اإلستعالم عن مصدر األموال املتلقاة ووجهتها النهائية
وعن مبررات العمليات النقدية احملددة في قانون
مكافحة تبييض األموال وهذا النظام وحتديد سقوف
لإليداعات وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من
اخلارج والواجب التنبه لها ضمن إجراءات احليطة،
وكذلك إعتماد مناذج إيداعات تظهر مصدر األموال
املودعة عند جتاوز اإليداع أو مجموع اإليداعات
السقف احملدد.
هـ) حتضير تقارير دورية (فصلية على األقل) حول حركة
اإليداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة
في حسـابات العمالء ومراجعة هـذه التقارير من قبل
القيمني على اإلدارة وقسم التدقيق الداخلي.
ّ

و) تضمني إجراءات التدقيق الداخلي املعتمدة ،تدابير
متعلقة مبراجعة مدى التقيد بها.
 .2أن يبلغ ،فور ًا ،حاكم مصرف لبنان بصفته رئيس ًا لـ هيئة
التحقيق اخلاصة» عن أية مخالفة ألحكام هذا النظام.

املادة 14

تطبق أحكام هذا النظام على املؤسسات املالية العاملة في لبنان.
بيروت ،في  18أيار 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 3

النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة
(بعد آخر تعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم 272
تاريخ  22آب )2011

القسم اخلامس :أحكام مختلفة
املادة التاسعة

تزود فور ًا املصرف املعني:
ُيطلب من كل مؤسسة صرافة أن ّ

 .1بإشعار يتضمن معلومات عن أي شيك تصدره عليه أو عن
أي عملية مصرفية تتم من خالله لصالح عمالئها السيما ما
يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم ال
التقرير السنوي 20 1 5
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وعن مصدر هذه املبالغ ووجهتها وهوية املستفيد وصاحب
احلق اإلقتصادي وذلك في حال جتاوزت قيمة الشيك أو
العملية مبلغ  10،000د.أ .أو ما يعادلها.
 .2بإشعار يتضمن املعلومات املشار إليها في البند ( )1من
هذه املادة عن أي حتويل يتم من خالله إلى أشخاص ثالثني
في لبنان ناجت عن عملية صرافة أو شحن أوراق نقدية و/أو
«معادن ثمينة» ،مهما بلغت قيمة املبلغ احملول.

املادة العاشرة

يحظر على أي مؤسسة صرافة فتح حسابات مصرفية لدى أي
مصرف يكون ألحد أصحابها أو شركائها أو مساهميها أو
مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها حساب مصرفي فيه ويعتبر
بحكم الشخص الواحد زوجة وأصول وفروع هؤالء األشخاص
إذا كانوا على عاتقهم.
تستعمل حسابات مؤسسة الصرافة لدى املصارف للقيام
حصري ًا بعمليات الصرافة.

املادة احلادية عشرة

على كل مؤسسة صرافة:
• إعالم جلنة الرقابة على املصارف بأسماء املصارف التي
مت فتح حساباتها لديها وبأي تعديل الحق على ذلك.
• اتخاذ اإلجراءات الالزمة بغية إعالم جلنة الرقابة على
املصارف بأسماء املصارف التي يكون ألحد األشخاص
املعددين في املادة العاشرة أعاله ،حسابات مصرفية
فيها وبأي تعديل الحق على ذلك.

املادة الثانية عشرة

يطلب من مؤسسات الصرافة كافة عند تلقي مبالغ نقدية و/أو
قطع وسبائك معدنية ومسكوكات (في ما يلي «معادن ثمينة»)
من أحد عمالئها بغية استبدالها بعمالت و/أو بـ «معادن
ثمينة» أخرى أو عند القيام بعمليات شحن األوراق النقدية
و/أو «املعادن الثمينة» القيام بذلك حصر ًا بإحدى الطرق التالية:
• تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة» ،وفق ًا للحالة.
األول.
• إصدار شيك بإسم العميل يدفع فقط للمستفيد ّ
• أمر حتويل إلى حساب العميل املعني في مصرف عامل
في لبنان أو اخلارج دون طلب إجراء أي حتويل إلى
أشخاص ثالثني إال داخل لبنان وشرط التقيد باملوجب
املفروض في البند ( )2من املادة التاسعة من هذا النظام
مهما بلغت قيمة املبلغ احملول.

املادة الثالثة عشرة

 .1يحظر على مؤسسات الصرافة كافة:

• إيداع مبالغ نقدية مباشر ًة في حسابات عمالئها لدى
املصارف.
• قبول أي نوع من التوكيل عن عمالئها.
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 .2يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي
عملية حتويل تفوق مبلغ  1،500د.أ .غير ناجتة عن
عملية صـرافة أو شحن عن طريق استالم مبالغ نقدية
من عمالئها وحتويـلها عبر حساباتها لدى املصارف إلى
أشخاص ثالثني سواء في لبنان أو في اخلارج.

املادة الرابعة عشرة

على أي مؤسسة صرافة ،في إطار ممارستها ألعمالها:
سواء
• عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها،
ً
أكانت مؤقتة أو انتقالية ،لقاء تلقيها أموال نقدية.
• تنفيذ العمليات ،التي تدخل ضمن املهام املسموح لها
قانون ًا القيام بها ،حصر ًا من خالل احلسابات املصرفية
العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية
العائدة ألي من املعددين في املادة العاشرة أعاله.

املادة اخلامسة عشرة

على كل مؤسسة صرافة من الفئة «أ» أن تتقيد بالشروط التالية:
 .1أن تضع إجراءات كافية وفعالة ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب.

 .2أن تقوم بتعيني ضابط امتثال )(Compliance officer

تقيد املؤسسة بالقوانني املرعية اإلجــراء
بغية مراقبة ّ
وباألنظمة والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن
جلنة الرقابة على املصارف وعن هيئة التحقيق اخلاصة
السيما نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،حيث ينطبق.

 .3أن تعمل على إخضاع ضابط اإلمتثال باستمرار لدورات
تدريبية في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
أو على حصوله على شــهــادات متخصصة فــي هذا
املجال كشهادة الـ CAMS-Certified Anti-money
 Laundering Specialistاحملددة في القرار األساسي
رقم  9286تاريخ  2006/3/9املرفق بالتعميم األساسي
رقم .103
 .4أن تنظم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة املتعلقة بعمليات
تبييض األمــوال ومتويل اإلرهــاب وتتضمن ،على األقل،
األسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق اخلاصة.
ٍ
بشكل دوري من مؤهالت العاملني لديها ومن
 .5أن تتأكد
الصفات األخالقية التي يتمتعون بها.

متنح مؤسسات الصـرافة التي تكون في وضـع غير متـوافق
مع أحكام البندين ( )2و( )4من هذه املادة مهلة تنتهي بتاريخ
 2012/1/2لتسوية أوضاعها.
بيروت ،في  27أيلول 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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للمصارف وللمؤسسات املالية وملؤسسات الوساطة املالية
ولشركات اإليجار التمويلي وملؤسسات الصرافة وللجمهور

عمليات التحاويل النقدية وفق ًا لنظام احلوالة
(بعد التعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم 337
تاريخ  20أيلول )2013

املادة األولى

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار ،يقصد بـ «احلوالة» األنظمة
غير الرسمية لتحويل االموال التي تقع خارج القطاع املالي
املتعارف عليه والتي تقوم بها املؤسسات واألشخاص مبن فيهم
سماسرة ووسطاء احلوالة (حواال دار).

املادة الثانية

يحصر مبؤسسات الصرافة من الفئة (أ) فقط ،حق القيام
بعمليات التحاويل النقدية عن طريق «احلوالة» سواء حلسابها
او حلساب الغير وبالتالي يحظر على هذه املؤسسات في معرض
تنفيذها عمليات «احلوالة» القيام باي نوع من العمليات املصرفية
املنصوص عليها في قانون النقد والتسليف السيما تلقي الودائع.
كما يحظر عليها باالستناد الى القانون رقم  347تاريخ
 2001/8/6املتعلق بتنظيم مهنة الصرافة القيام بعمليات
تخرج عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري ،التسليف،
ادارة االموال وغيرها.

املادة الثالثة

على كل مؤسسة صرافة من الفئة (أ) ترغب القيام بعمليات
التحاويل عن طريق نظام «احلوالة» أن:
 .1تعلم ،مسبق ًا ،مصرف لبنان خطي ًا بذلك.

جلنة الرقابة على املصارف وعن «هيئة التحقيق اخلاصة» وان
تقوم بشكل خاص بالتقيد باملوجبات املنصوص عليها في القرار
االساسي رقم  11323تاريخ  2013/1/12املتعلق بانشاء
دائرة امتثال باالضافة الى وضع اجراءات وتدابير ترتكز على
املخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة (واردة او
خارجة).

املادة السادسة

يحظر على مؤسسات الصرافة ،عند تلقي اوامر دفع حواالت
نقدية وفق ًا لنظام احلوالة من مراسليها ،تسديد قيمة هذه
احلواالت عن طريق املقايضة او مبوجب شيكات او حتاويل
مصرفية حلساب املستفيد من احلوالة.
وعلى هــذه املؤسسات ،فتح حساب متفرع عن حسابها
االساسي ( )Sub Accountمخصص لتنفيذ عمليات املقاصة
مع الشركات املراسلة في اخلارج الناجتة عن عمليات احلوالة.

املادة السابعة

تعطى املؤسسات التي تكون بوضع مخالف الحكام «املادة
اخلامسة» من هذا القرار مهلة حتى تاريخ  2014/3/31للتقيد
باحكامه وتسوية اوضاعها.

املادة الثامنة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة التاسعة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  24أيلول 2007
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 .2حتتفظ بسجالت خاصة لعمليات «احلوالة» تتضمن كحد
أدنى املعلومات املشار إليها في األمنــوذج املرفق بهذا
القرار وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعمالء املعنيني
وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات.

املادة الرابعة

يجب ان ال تتجاوز قيمة احلوالة الواحدة (واردة او خارجة)
مبلغ  /20 000/د.أ .او ما يوازيه بالعمالت االخرى ،على ان
ال يفوق في اي وقت خالل السنة الواحدة مجموع احلواالت
كافة عشرة اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة.

املادة اخلامسة

على كل مؤسسة صرافة متارس عمليات «احلوالة» ،اتخاذ
االجراءات والتدابير كافة املتعلقة بتطبيق املوجبات املفروضة
عليها مبوجب االحكام القانونية النافذة السيما قانون مكافحة
تبييض االموال وسائر االنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن
التقرير السنوي 20 1 5
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للمصارف واملؤسسات املالية
عالقة املصارف واملؤسسات املالية مع املراسلني

املادة األولى

على املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان:

 .١التشدد في تطبيق نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب السيما بالنسبة
للعمالء الذين يطلبون تنفيذ عمليات عابرة للحدود
( )Cross-borderمن خالل مصارف أو مؤسسات مالية
مراسلة وذلك:
أ)

يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات اإلدارية
املنصوص عليها في القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء والسيما
للعقوبات املنصوص عليها في املــادة  ٢٠٨من قانون النقد
والتسليف.

املادة الرابعة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة اخلامسة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٥نيسان ٢٠١٢
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

باعتماد املقاربة املبنية على املخاطر (Risk Based
 )Approachوالتحقق من هوية العمالء وصاحب

احلق اإلقتصادي واإلستحصال على املعلومات
املطلوبة ووضع إجراءات ملراقبة العمليات واحلسابات
العائدة لهم بشكل مستمر.
ب) بتحديث مركزية املعلومات املجمعة املنشأة لديها
واملتعلقة بعمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
وذلك مبا يتناسب مع أحكام هذا القرار.
ج) بإبالغ هيئة التحقيق اخلاصة عن أي عملية يشتبه أنها
قد تشكل مخالفة للموجبات املفروضة في هذا القرار.
 .٢أن تكون على اطالع كامل على القوانني واألنظمة املطبقة
على مراسليها في اخلارج وأن تتعامل معهم وفق ًا للقوانني
واألنظمة واإلجراءات والعقوبات والتقييدات املقررة من قبل
املنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية
في بالد هؤالء املراسلني.
وعليها في هذا االطــار ،اعتماد أقصى درجــات الدقة
واحليطة واحلــذر للتأكد من صاحب احلق اإلقتصادي
للعمليات التي تقوم بها.
تطبق أحكام هذه املادة على التعامل الذي يتم بني املصارف
واملؤسسات املالية العاملة في لبنان والفروع واملؤسسات
الشقيقة أو التابعة في اخلارج.
 .٣مراقبة عمليات الدفع املنفذة على حسابات مفتوحة لدى مصارف
مراسلة ()Transactions Payable Through Accounts
والتشدد في تطبيق إجــراءات العناية الواجبة املعززة
( )Enhanced Due Diligenceعلى العمالء املعنيني.

املادة الثانية

على مفوضي املراقبة التحقق من تقيد املصارف واملؤسسات
املالية بأحكام هذا القرار وتضمني التقرير الذي يعدونه بخصوص
إجراءات مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب ،معلومات مفصلة حول التحقق من اإلجراءات
املتبعة ونتائج املراجعة التي يجرونها ومالحظاتهم بهذا اخلصوص.
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تعميم أساسي للمصارف رقم 136
موجه ايض ًا الى املؤسسات املالية
ولسائر املؤسسات اخلاضعة لترخيص
أو لرقابة مصرف لبنان

املادة االولى

يطلب من املصارف واملؤسسات املالية وسائر املؤسسات
اخلاضعة لترخيص أو لرقابة مصرف لبنان ،كل في ما خصها،
ما يلي:
 .1القيام بإستمرار مبراجعة اي حتديث يتم على املوقع
اإللكتروني ملجلس األمن ( )UNSC Websiteفي ما
يتعلق باالسماء احملددة واملدرجة على اللوائح الصادرة
مبوجب قرارات مجلس االمن رقم  )1999( 1267ورقم
 )2011( 1988ورقم  )2011( 1989والقرارات الالحقة
املتعلقة بهذا اخلصوص و/أو اللوائح الصادرة عن جلان
العقوبات اخلاصة ،والقيام تلقائيا وفورا دون تأخير
ودون سابق انــذار بتجميد االمــوال او احلسابات او
العمليات أو األصول األخرى العائدة لهذه االسماء فور
إدراجها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان (مباشر
أو غير مباشر ،مشترك ،)...على ان يتم تزويد «هيئة
التحقيق اخلاصة» وخالل مهلة اقصاها  48ساعة مبا
يفيد انها قامت بذلك وباملعلومات املتوفرة لديها بهذا
اخلصوص.
 .2ابالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» في حال وجود تشابه بني
اسم احد عمالئها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على
اللوائح الصادرة مبوجب قرارات مجلس االمن املنوه عنها
في البند ( )1اعاله و/أو الصادرة عن جلان العقوبات
اخلاصة.

املادة الثانية

تطبق أحكام هذا القرار على الفروع واملؤسسات الشقيقة أو
التابعة في اخلارج.

املادة الثالثة

يتعرض للعقوبات املشار اليها في املــادة الثالثة عشرة من
القانون رقم  44تاريخ  2015/11/24كل من يخالف احكام
هذا القرار سيما جلهة عدم االلتزام مبوجب التجميد الفوري
املشار اليه في البند ( )1من املادة االولى اعاله.

املادة الرابعة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة اخلامسة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  22كانون األول 2015
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم أساسي للمصارف رقم 69

موجه ايض ًا الى املؤسسات املالية وللمؤسسات التي تتعاطى
العمليات املالية واملصرفية بالوسائل اإللكترونية
(اضيفت موجبات املادة التاسعة مبوجب تعميم مصرف
لبنان الوسيط رقم  99تاريخ  2005/12/23وموجبات املادة
التاسعة مكرر مبوجب تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 393
تاريخ )2015/6/30

املادة التاسعة

على املؤسسات التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل
اإللكترونية تضمني امر التحويل والرسائل املرفقة به كامل هوية
اآلمر بالتحويل بشكل دقيق (االسم والعنوان) ورقم احلساب
أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم حساب ومصدر
هذه األموال ووجهتها وغايتها وهوية املستفيد وصاحب احلق
اإلقتصادي ،وفق ًا للحالة.
كما على هذه املؤسسات تزويد السلطات املختصة باملعلومات
املنوه عنها كاملة خالل مهلة ثالثة أيام عمل من تاريخ طلبها.

املادة التاسعة مكرر

على أي من املؤسسات احملــددة في البندين ( )3و( )4من
«املادة  »2من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية
بالوسائل اإللكترونية التقيد على االقل مبا يلي:
 .1التحقق من هوية الزبائن وعناوينهم باالستناد الى وثائق
رسمية.

 .2مسك سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها
مبلغ  10،000د.أ .او ما يعادله.
 .3االحتفاظ بصور عن الوثائق الرسمية (هوية الزبائن،
العنوان) وعن املستندات املتعلقة بالعمليات التي تفوق قيمة
كل منها مبلغ  10،000د.أ .او ما يعادله ملدة ال تقل عن
خمس سنوات.
 .4وضع نظام ضبط داخلي ()Internal Control System
فاعل ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب يشمل كحد
ادنى:
أ.

ٍ
كاف وفعال ملكافحة تبييض
وضع دليل إجراءات
األموال ومتويل اإلرهاب يشمل إجراءات العناية
الواجبة املطلوبة جتاه العمالء التي تتكرر عملياتهم
وتفوق مبلغ معني.

ب .تعيني ضابط امتثال ( ،)Compliance Officerعلى
أن يخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا املجال.
ج .اعتماد برامج معلوماتية ملراقبة العمليات.
د .قيام ضابط االمتثال بإعداد تقارير دورية عن
مراقبة العمليات ترتكز على املخاطر (Risk Based
 )Approachوعن مدى التقيد باالجراءات املطلوبة،
على ان تشمل تقاريره أيض ًا مدى إلتزام الوكالء
الثانويني باإلجراءات واالنظمة.
هـ .تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة املتعلقة
بعمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تتضمن
على األقل ،األسماء التي تعمم من قبل «هيئة التحقيق
اخلاصة» واالسماء املبلغ عنها من قبل املؤسسة
املعنية الى الهيئة املذكورة وحتديثها بصورة مستمرة.
 .5إبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» عن تفاصيل العمليات التي
يشتبه أنها تخفي تبييض ًا لألموال أو متوي ً
ال لإلرهاب.
 .6الطلب من املوظفني لديها ،حتت طائلة املسؤولية ،عدم إعالم
العمالء عند قيام «هيئة التحقيق اخلاصة» باإلستعالم أو
بالتدقيق في عملياتهم اال في حال صدور قرار عن هذه
الهيئة يفيد بذلك.
 .7تزويد «هيئة التحقيق اخلاصة» بنسخة عن التقرير السنوي
الــذي يعده مفوض املراقبة لديها واملتعلق بالتحقق من
اجراءات مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب املطبقة في
املؤسسة املعنية ومدى فاعلية هذه االجراءات وذلك في مهلة
اقصاها نهاية شهر نيسان الذي يلي السنة املالية املنصرمة.
بيروت ،في  30آذار 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
التقرير السنوي 20 1 5
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للمصارف وملؤسسات الصرافة

عمليات شحن األوراق النقدية و«املعادن الثمينة»
(اضيفت هذه املوجبات مبوجب تعميم مصرف لبنان الوسيط
رقم  263تاريخ )2011/5/21

املادة االولى

على مؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن االوراق النقدية
و/أو القطع والسبائك املعدنية واملسكوكات (في ما يلي «املعادن
الثمينة») من والى لبنان التقيد بالشروط التالية مجتمعة:
 .1ان تكون من الفئة (أ) وان ال يقل رأسمالها املخصص
للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية.
 .2ان تقوم بتعيني مفوض مراقبة على اعمالها من بني
الشركات املعروفة عاملي ًا.
 .3أن تقوم بفصل القيود احملاسبية لعمليات شحن االوراق
النقدية و/أو «املعادن الثمينة» عن القيود املتعلقة بعملياتها
االخرى.

 .4ان تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض االموال وسائر
االنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وعن هيئة التحقيق
اخلاصة بهذا اخلصوص السيما نظام مراقبة العمليات
املالية واملصرفية ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب،
حيث ينطبق.
 .5ان تقوم بتعيني ضابط امتثال ()Compliance officer
تقيد
أو وحدة امتثال ( )Compliance unitبغية مراقبة ّ
املؤسسة بالقوانني املرعية االجراء وباالنظمة والتوصيات
الــصــادرة عن مصرف لبنان وعــن جلنة الرقابة على
املصارف وهيئة التحقيق اخلاصة السيما نظام مراقبة
العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض االموال ومتويل
االرهاب ،حيث ينطبق.
 .6ان تعمل على اخضاع ضابط االمتثال أو رئيس وحدة
االمتثال باستمرار لــدورات تدريبية في مجال مكافحة
تبييض االمــوال ومتويل االرهــاب أو على حصوله على
شهادات متخصصة في هذا املجال كشهادة الـ CAMS

- Certified Anti-money Laundering Specialist

احملددة في القرار االساسي رقم  9286تاريخ 2006/3/9
املرفق بالتعميم االساسي رقم .103

 .7ان تقوم بتعيني مسؤول تدقيق داخلي (Internal Audit
 )Officerللقيام بعمليات التدقيق الداخلي على عملياتها.

متنـح املؤسسـات املعنيـة مهلـة تنتهـي بتاريـخ
 2011/12/31للتقيـد بأحـكام البنـود ( )2و( )3و()5
84

قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

و( )7مـن هـذه املـادة وبتاريـخ  2012/3/31للتقيـد
بأحـكام البنـد ( )1منهـا.

املادة الثانية

على املــصــارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن
االوراق النقدية و/أو «املعادن الثمينة» من والى لبنان ان
تقوم بتزويد جلنة الرقابة على املصارف ومديرية الصيرفة
في مصرف لبنان في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل معدن،
مبا يلي:
أ) وضعية شهرية معدة وفق ًا لالمنوذج رقم ( )1تفصل بشكل
واضح اجمالي حجم عمليات شحن االوراق النقدية و/أو
«املعادن الثمينة» ،من والى لبنان.
ب) وضعية شهرية معدة وفق ًا لالمنوذج رقم ( )2تفصل بشكل
واضح عدد املرات التي مت فيها شحن االوراق النقدية
و/أو «املعادن الثمينة» ،من والى لبنان.
ج) وضعية شهرية معدة وفق ًا لالمنوذج رقم ( )3تبني اجمالي
حجم انتقال االوراق النقدية و/أو «املعادن الثمينة» داخل
لبنان الناجت عن العمليات التي تقوم بها هذه املؤسسات
في ما بينها وفي ما بني املصارف واملؤسسات اخلاضعة
لرقابة مصرف لبنان التي ال تقوم بشحن اوراق نقدية
و/أو «معادن ثمينة».
د) وضعية شهرية معدة وفــقـ ًا لــامنــوذج رقــم ( )4تبني
جميع عمليات انتقال االوراق النقدية و/أو «املعادن
الثمينة» داخل لبنان التي توازي او تفوق قيمتها مبلغ
 /10 000/دوالر اميركي.

املادة الثالثة

على املصارف التي ال تقوم بشحن االوراق النقدية و/أو
«املعادن الثمينة» من والى لبنان ان تقوم بتزويد جلنة الرقابة
على املصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان بوضعية
شهرية معدة وفق ًا لالمنوذج رقــم ( )3تبني حجم انتقال
االوراق النقدية و/أو «املعادن الثمينة» داخل لبنان ،الناجت
عن العمليات التي تقوم بها هذه املصارف في ما بينها وفي ما
بني هذه املصارف واملؤسسات اخلاضعة لرقابة مصرف لبنان
التي ال تقوم بشحن االوراق النقدية و/أو «املعادن الثمينة».

املادة الرابعة

ترسل الوضعيات الشهرية املشار اليها في املادتني الثانية
والثالثة اعاله على اسطوانات ممغنطة ( )Diskettesضمن مهلة
عشرة ايام تلي انتهاء الشهر املصرح عنه وذلك في حال وجود
او عدم وجود عمليات شحن لالوراق النقدية و/أو «املعادن
الثمينة» من والى لبنان او انتقال لالموال النقدية و/أو «املعادن
الثمينة» داخل لبنان.

املادة اخلامسة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  11كانون الثاني 2002
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 2
للمؤسسات املالية

(اضيفت موجبات املادة السابعة مكرر مبوجب تعميم مصرف
لبنان الوسيط رقم  274تاريخ )2011/8/22

املادة السابعة مكرر

يحظر على املؤسسات املالية كافة:

 .1القيام بعمليات الصرافة اال حصر ًا بغية تنفيذ عمليات
متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن
اطار حتقيق موضوعها.
 .2شحن االوراق النقدية والقطع املعدنية والسبائك املعدنية
واملسكوكات.
 .3تلقي اي مبلغ من قبل عمالئها اال بواسطة شيكات
او حتاويل مبا فيها لتكوين او تغطية الهوامش كافة
باستثناء تلقيها اموا ًال نقدية ال يفوق مجموعها شهري ًا
ما يــوازي مبلغ  /10000/د.أ للعميل الواحد وذلك
تسديد ًا لتسليفات ممنوحة من قبلها (مبا فيها عمليات
الفاكتورينغ) أو للقيام ،بشكل ثانوي ،بخدمات مختلفة
ال تشتمل على عمليات وساطة مالية (ادارة االمالك،
توطني فواتير الهاتف .)...

بناء لطلب عمالئها بتنفيذ عمليات حتاويل
 .4القيام
ً
صــادرة او واردة من اخلــارج او من الداخل لصالح
اشخاص ثالثني في لبنان او في اخلارج تفوق مبلغ
 /1500/د.أ.
بيروت ،في  22تشرين األول 1998
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

قرار هيئة االسواق املالية رقم 10
ملؤسسات الوساطة املالية
(تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 273
تاريخ  2011/8/22سابق ًا)

املادة الثانية

 .2من أجل ممارسة أعمالها ،يحق ملؤسسات الوساطة
املالية القيام بالعمليات املتممة ملوضوعها غير أنه ال يحق
لها:
أ) القيام بعمليات الصرافة إال حصر ًا بغية تنفيذ عمليات
متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها
ضمن إطار حتقيق موضوعها.
ب) شحن األوراق النقدية والقطع املعدنية والسبائك
املعدنية واملسكوكات.
ج) مزاولة أي جتارة أو صناعة أو نشاط غريب عن نشاط
الوساطة املالية.
 .3يحظر على مؤسسات الوساطة املالية:
أ) تلقي أي مبلغ من عمالئها إال بواسطة شيكات أو
حتاويل مبا فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة.
بناء لطلب عمالئها بتنفيذ عمليات حتاويل صادرة
ب) القيام ً
أو واردة من اخلارج أو من الداخل لصالح أشخاص
ثالثني في لبنان أو في اخلارج تفوق مبلغ  1،500د.أ.
بيروت ،في  20كانون األول 2013
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة االسواق املالية
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1
إلى املؤسسات غير اخلاضعة لقانون السرية املصرفية
يطلب إلــى املؤسسات كافة غير اخلاصعة لقانون السرية
املصرفية الصادر بتاريخ  1956/9/3مبا فيها املؤسسات
الفردية ،السيما مؤسسات الصرافة والشركات التى تتعاطى
الوساطة املالية وشركات اإليجار التمويلي وهيئات اإلستثمار
اجلماعي وشركات التأمني وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات
وجتار السلع ذات القيمة املرتفعة (حلى ،أحجار كرمية ،ذهب،
حتف فنية ،آثار قدمية) ،التقيد بأحكام القانون رقم 318
التقرير السنوي 20 1 5
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تاريخ ( 2001/4/20مكافحة تبييض األموال) والسيما مسك
سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ  10،000د.أ.
أو ما يوازيه.
كما يطلب من املؤسسات املذكورة أعاله اإلبالغ عن العمليات
املشبوهة لتبييض األموال وفق ًا للنموذج املرفق.
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  4متوز 2001
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 2

للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ
عن عمليات تبييض األموال
عم ً
ال بقرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها املنعقدة
بتاريخ ،2001/7/19
وعم ً
ال بأحكام الفقرة ( )1من املادة السابعة واملادة احلادية
عشرة من القانون رقم  318تاريخ  2001/4/20املتعلق
مبكافحة تبييض األموال وبأحكام املادة السادسة من نظام
مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب املرفق بقرار مصرف لبنان رقم  7818تاريخ
 ،2001/5/18يطلب إلى جميع املصارف واملؤسسات امللزمة
باإلبالغ عن عمليات تبييض األموال عند قيامها باإلبالغ عن
تفاصيل العمليات التي تتأكد أو تشتبه بأنها تخفي تبييض
أموال ،إرسال املعلومات ضمن مغلف مغلق يحمل بشكل واضح
وجلي عبارة «سري جداً» وموجه وفق ًا للحاالت احملددة قانون ًا
ّ
ونظام ًا إلى أمانة سر رئيس «هيئة التحقيق اخلاصة» – حاكم
مصرف لبنان -أو إلى أمانة سر «الهيئة».
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  20متوز 2001
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 4
املعدل مبوجب

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 13
للمصارف واملؤسسات املالية

إعالم «الهيئة» رقم 4
باإلستناد إلى أحكام القرار األساسي رقم  7818تاريخ
 2001/5/18املتعلق بنظام مراقبة العمليات املالية
واملصرفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب السيما
املادتني الثالثة والرابعة منه،
يطلب إلى جميع املصارف واملؤسسات املالية ،التي لم تنجز
حتى تاريخه ملفات التحقق من هوية عمالئها وحتديد صاحب
احلق اإلقتصادي ) (KYCالعائدة جلميع زبائنها ،السيما
الزبائن املتعاملني معها قبل صــدور القانون  318تاريخ
 ،2001/4/20القيام بذلك مبهلة أقصاها 2004/6/30
على أن تتضمن هذه امللفات كحد أدنى املعلومات املرفقة
بهذا اإلعالم.
بيروت ،في  18أيلول 2003
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم «الهيئة» رقم 13
بناء على أحكام القرار األساسي الصادر عن مصرف
ً
لبنان رقم  7818تاريخ  2001/5/18املتعلق بنظام مراقبة
العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب السيما املادتني الثالثة والرابعة منه،
وباإلشارة إلى إعالم «هيئة التحقيق اخلاصة» رقم  4تاريخ
 18أيلول  2003املوجه للمصارف وللمؤسسات املالية،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ ،2011/5/26
يستبدل بيان املعلومات املرفق باإلعالم رقم  4املشار إليه
أعاله بكل من البيان رقم  1والبيان رقم  2املرفقني بهذا
اإلعالم.
بيروت ،في  27أيار 2011
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه
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قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

 .2اإلشارة صراحة إلى ما يفيد أنهم حتققوا على مسؤوليتهم،
على األقل ،من األمور الواردة في امللحق املرفق بهذا اإلعالم
وذلك بعد التدقيق الذي يجرونه على العينات الالزمة.

ﺑﻴﺎن رﻗﻢ ١
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

بيروت ،في  29نيسان 2004
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

اﻹﺳﻢ............................. :
First Name:..........................................................................................................................................
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.................................................. :
Family Name:...........................................................................................................
إﺳﻢ اﻷب................................... :
Father’s Name:.........................................................................................................................
إﺳﻢ اﻷم وﺷﻬﺮﺗﻬﺎ:

................................................
Mother’s Full Name: ......................................................................................

اﻟﺠﻨﺲ :ذآﺮ

أﻧﺜﻰ

ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة:

................................................................

Female

Gender: Male

................
Place and Date of Birth: ............................................................................................................

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ............................................................ :
Nationality:..........................................................................................................
ﻣﻜﺎن ورﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ.................. :
Civil Register Place and Number:...........................................................................................
رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ:

..................................
ID/Passport Number:............................................................................................

ﻣﻘﻴﻢﺑﻴﺎن رﻗﻢ ٢
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ
ﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي

ﻣﻌ

ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ............:

................................................................

Non-Resident

Resident

..........................................
Residential Address:........................................................................................

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ.......................:
Name:.......................................................
........................................................
Telephone:................................................................................
.......................................
................................................
.......................................
Place and
اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ................................................:
اﻹﺳﻢ... :
..........................................
Date of Registration:
Detailed Profession:..................................................
..........................................
.......................................
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ............................. :
ﻋﻨﻮان اﻟﻌﻤﻞ
Nation
..................................:
ﻣﺤﻞ وﺗﺎرﻳﺦ
ality:.............
..............................................
........................................
Business Address:..................................................................
................................................
.......................................
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.......................... :
Addres
اﻟﻌﻤﻞ
ا
ﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﻸﺷﺨﺎص
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ
s:
...:
..
.............
..........................................
..
Previous Profession for Retired:. ........................................... .........................................................................
...........................................
.......................................
Telephone:..........................
اﻟﻌﻨﻮان...:
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ...........................................:
...................
Financial Status:..........................................................................................................
...............................................
.......................................
اﻟﻬﺎﺗﻒ.................................:
Detailed Activity:...........
رﻗﻢ
ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال...............................................:
.................
......................................
Source of Funds:....................................................................................................
........................................
.......................................
Names of Main Partne
اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ:
ﻣﺼﺪر أﻣﻮال ﺁﺧﺮ.......................................:
rs & Percen
Other Source of Funds:............................................................................................
tage of Shares: ...........
......................................:
اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺼﺺ
Names of Author..........................................
أﺳﻤﺎء
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ...........................:
Purpose of the Relation:......................................................... ized Signatories:……..................................
.................................................
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ...........:
Names of Legal Repres
ﻧﻮع اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ...........................................:
…entatives:
Nature of the Relation: ...............................................................................................
.....................................
............................................
اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ.................:
……Name of Manager:
اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
أﺳﻤﺎء
..............................:
..........................................
.
.........
…............................................
Family Status:......................................................................
........................................
.....................................
إﺳﻢ اﻟﺰوج وﺷﻬﺮﺗﻪ..................................................................................................:
Spouse’s Full Name:.............Financ
إﺳﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮ................:
ial Status (Sales, Profits
ﻋﻤﻞ اﻟﺰوح..................:
.........................
…): ..............................
Spouse’s Profession: .............................................................................
.........................................
ﻣﺒﻴﻌﺎت ،أرﺑﺎح.................:(....
Source of Funds: .............
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ )
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اﻹﻗﺘﺼﺎدي..................:
......................................
Beneficial Right’s Owner:.....................................................................................................
......................................
.......................................
.............
Expected Annual Accoun
ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال.....:
ﻓﻲ ﺣﺎل آﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب:
t Turnov
er:............
.......................................
If BRO is other than the Account Holder:
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب.......................:
اﻟﺴﺒﺐ..............................................:
..........................................
ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
Reason:........................
Purpos
……e of the Relation:
اﻹﺳﻢ
.....................:
.......................
.............
Name:...............................................................................................
..............................................
......................................:
اﻟﻌﻨﻮان...........................:
....................
Nature
Address:.....................
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
of the..........................................
اﻟﻤﻬﻨﺔRelation:……............ ......................:
..........................................
Profession: ....................................................................................
.............................................
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.................................:
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ.....................................................................:
.................
Benefi
Financial Status:
cial Right’s
ﻧﻮع
Owner:..........................
.............................................
.......................................
اﻟﺘﺎرﻳﺦ
:
..
..........................................
...
.........
.........:
...........
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اﻹﻗﺘﺼﺎدي
......................................
...........
If BRO
is ..other
Date:.............................................................
’than the legal entity
s owner:
ﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي:
ﺘﻮﻗﻴﻊReason:............................ :
ﻧﻤﻮذج
اﻟ
ا
اﻟﺤﻖ
........
ﺻﺎﺣﺐ
.............
ﻓﻲ ﺣﺎل آﺎن
.......................................
Specimen of Signature:
Name:................................
اﻟﺴﺒﺐ..............................:
.......................................
...........................................
Address:.....................
اﻹﺳﻢ........:
.......................................
...............................................
Work:................................
اﻟﻌﻨﻮان........:
...............................................
Financial Status:.....
...........................................:
...........................................
اﻟﻤﻬﻨﺔ
...........................................:
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ
Date:..........................
.................................................
..........................................
........................................
اﻟﺘﺎرﻳﺦ..................... :
Specimen of Signat
ure:
ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

إعالم «الهيئة» رقم 12
باإلستناد إلى نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األمــوال ومتويل اإلرهــاب املرفق بالقرار األساسي
الصادر عن مصرف لبنان رقم  7818تاريخ 2001/5/18
السيما املادة  13منه ،وباإلشارة إلى إعالم «هيئة التحقيق
املوجه إلى مفوضي
اخلاصة» رقم  5تاريخ  29نيسان 2004
ّ
املراقبة ،وبن ًا على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في
جلستها املنعقدة بتاريخ  ،2011/5/26يستبدل امللحق املرفق
بإعالم «الهيئة» رقم  5املشار إليه أعاله بامللحق املرفق بهذا
اإلعالم.
بيروت ،في  27أيار 2011
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 5
املعدل مبوجب

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 12
موجه إلى مفوضي املراقبة
ّ

إعالم «الهيئة» رقم 5
باإلستناد إلى نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار األساسي رقم
 7818تاريخ  2001/5/18السيما املادة  13منه،
املعينني لدى املصارف واملؤسسات
يطلب من مفوضي املراقبة
ّ
املالية إرسال التقرير السنوي الذي يع ّدونه عم ً
ال بأحكام املادة
 13من النظام املذكور أعاله إلى اجلهات املعنية في مهلة أقصاها
نهاية شهر آذار التالي للسنة التي جرت املراقبة خاللها ،على
أن يتضمن:
 .1توصياتهم بخصوص تفعيل أعمال الرقابة وتقييمهم
إلجراءات الضبط الداخلي املتبعة ملكافحة تبييض األموال.

ملحق إلعالم «هيئة التحقيق اخلاصة» رقم 5
أو ًال:

قيام أو عدم قيام املصارف أو املؤسسات املالية بـ :

 .1التأكد ،عند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خارجي،
من أنه ليس مصرف ًا صوري ًا وأن له وجود ًا فعلي ًا وذلك
استناد ًا إلى وثائق ثبوتية تستحصل عليها ،باإلضافة
إلى كونه ال يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة
حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراءات كافية
وفعالة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
 .2إعتماد أمنوذج معرفة العمالء ) (KYC Formعلى
أن يتضمن كحد أدنى املعلومات األساسية الواجب
توفرها عن العمالء واملطلوبة مبوجب إعالم «هيئة
التحقيق اخلاصة» رقم  4املعدل والتحقق من هوية
العمالء الدائمني والعابرين ،املقيمني وغير املقيمني
ووكالئهم واإلستحصال من األشخاص الطبيعيني على
املستندات املتعلقة بهوياتهم ومن األشخاص املعنويني
على مستندات مصادق ًا عليها وفق ًا لألصول عن النظام
التقرير السنوي 20 1 5
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األساسي وشهادة التسجيل وهيكلية امللكية والئحة تبني
كيفية توزيع األسهم أو احلصص (بصورة مباشرة أو
غير مباشرة) والئحة 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 ،باإلضافة إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة
على الوكيل غير املهني.
 .3إعادة التحقق دوري ًا من هوية العمالء أو إعادة
حتديد صاحب احلق اإلقتصادي مبن فيهم أصحاب
احلسابات املفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب باإلضافة إلى إعداد خطط
عمل محددة التاريخ لتنفيذ هذه املوجبات.
 .4إعتماد استمارة خاصة لتحديد هوية صاحب احلق
اإلقتصادي ومصدر األموال وفق ًا ملا جاء في املادتني
 4و 7من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتعميمها على
الفروع ليصار إلى استعمالها عند الشك بهوية صاحب
احلق اإلقتصادي أو مصدر األموال.
 .5اإلحتفاظ مبعلومات عن العميل ،السيما إسمه الكامل
وعنوان مكان إقامته ومهنته ،وعن وضعه املالي ،وبنسخ
عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم ملدة
خمس سنوات على األقل بعد إقفال احلساب أو إنهاء
عالقة العمل وعن جميع املستندات املتعلقة بالعمليات
كافة ملدة خمس سنوات على األقل بعد إجناز العملية.
 .6إنشاء اللجنة املختصة ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب املشار إليها في البند ( )1من املادة  10من
نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب وحتديد مهامها وفق ًا ملا هو
منصوص عليه في املادة  11من النظام املذكور ،على
أن يتثبت مفوض املراقبة من قيامها بهذه املهام.
 .7إنشاء «وحدة التحقق» املشار إليها في البند ( )2من
املادة  10من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وحتديد مهامها
وفق ًا ملا هو منصوص عليه في املادة  11من النظام
املذكور ،على أن يتثبت مفوض املراقبة بعد اإلطالع على
التقارير التي تعدها هذه الوحدة من قيامها بهذه املهام.
 .8تنظيم مركزية ممكنة للمعلومات املجمعة تتضمن كحد
أدنى األسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق
اخلاصة» وأسماء أصحاب احلسابات املشكوك فيها
واملُبلغ عنها من املصرف أو املؤسسة املالية وحتديث
هذه املركزية بصورة مستمرة.
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قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

 .9إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبني أسماء
األشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك حسابات
مبوجب وكالة.
 .10إعتماد برامج معلوماتية متخصصة تتيح استخالص
تقارير دورية ملراقبة حسابات الزبائن والعمليات التي
تنطبق عليها ،على سبيل الذكر ال احلصر ،املؤشرات
املنصوص عنها في املادة  8من نظام مراقبة العمليات
املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب.
 .11تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع
املصرف أو املؤسسة املالية وقيامه مبهامه السيما جلهة
مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى.
 .12إبالغ حاكم مصرف لبنان بصفته رئيس ًا لـ «هيئة
التحقيق اخلاصة» بالعمليات املشكوك بأنها تنطوي
على تبييض أموال أو متويل إرهاب.
 .13تدريب املوظفني واملسؤولني املعنيني بشكل مستمر
وإشراكهم في احللقات الدراسية والندوات
واحملاضرات بغية إطالعهم بشكل دائم على طرق
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
 .14إعداد دليل إجراءات يتضمن املوجبات املنصوص عنها
في نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على أن يراعي الدليل
هيكلية املصرف أو املؤسسة املالية واألقسام املوجودة
فيه أو فيها وتعميمه على املوظفني والفروع العتماده.
 .15إستالم اإلشعار املنصوص عليه في البند  2من املادة
 7من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
 .16إعتماد مقاربة مبنية على املخاطر (Risk Based
) Approachلتصنيف العمالء والعمليات وفق درجات

املخاطر ووضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على
املخاطر ) ،(Risk Based Controlكما نصت عليه
املادة  9من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

ثاني ًا :قيام كل من مديرالتدقيق الداخلي واملسؤول عن مراقبة
العمليات في الفرع واملسؤول عن قسم التحاويل وقسم
الشيكات وأمناء الصناديق ومدير الفرع في املصرف أو
املؤسسة املالية مبهامهم املنصوص عنها في املادة 11
من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
ثالث ًا :ما إذا كانت موافقة مدير فرع املصرف أو املؤسسة املالية
على إعفاء بعض العمالء من تعبئة استمارة العمليات
النقدية ) (CTSوحتديد سقوف لهذه اإلعفاءات قد متّا

باإلستناد إلى معايير تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف
والتأكد من تعبئة هذه االستمارة للعمالء غير املعفيني
من هذا اإلجراء.

رابع ًا :األمور األساسية غير الواردة في دليل اإلجراءات
املنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند ( )1من املادة 11
من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أو املتناقضة معه.

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 7
موجه إلى مؤسسات الوساطة املالية
ّ

باإلستناد إلى القانون رقم  318تاريخ  2001/4/20املتعلق
مبكافحة تبييض األمــوال وتعديالته السيما املــادة الرابعة
والبند  1من املادة السابعة منه يطلب من مؤسسات الوساطة
التقيد كحد أدنى باإلجراءات التالية:
املالية
ّ

 .1التحقق من هوية ونشاط املراسل (Correspondent
) Bankواإلستحصال منه على الوثائق الثبوتية للتأكد من
أنه ليس من نوع ).(Shell Bank

 .2التحقق من هوية العمالء الدائمني والعابرين ،املقيمني
وغير املقيمني ووكالئهم واإلستحصال من األشخاص
الطبيعيني على املستندات املتعلقة بهوياتهم ومحل إقامتهم
ومن األشخاص املعنويني على املستندات املتعلقة بشهادة
تسجيلهم ونظامهم وعناوينهم وهوية املفوضني بالتوقيع
عنهم واعتماد لهذا الغرض أمنــوذج معرفة العمالء
) (KYC Formيتضمن كحد أدنى املعلومات األساسية
الواجب توفرها عنهم (اإلسم الثالثي ،تاريخ ومكان الوالدة،
اجلنسية ،العنوان ،الوضع اإلجتماعي ،املهنة بالتفصيل،
الوضع املالي ،صاحب احلق اإلقتصادي ،التوقيع والتاريخ).
 .3إعادة التحقق دوري ًا ،السيما عند الشك ،من هوية العمالء
وصاحب احلق اإلقتصادي مبن فيهم أصحاب احلسابات
املفتوحة قبل صــدور قانون مكافحة تبييض األمــوال
تاريخ  2001/4/20بغية حتديث املعلومات الواردة في
أمنوذج معرفة العمالء ) (KYC Formواإلستحصال على
الوثائق الثبوتية الالزمة.
 .4اإلحتفاظ باملستندات املتعلقة بالعمالء موضوع البند 2
أعاله والعمليات ملدة خمس سنوات على األقل بعد إقفال
احلساب أو إجناز العملية.
 .5تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات )(Compliance Officer

تكون مهامه:

• وضع دليل إجراءات ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب يأخذ بعني اإلعتبار املوجبات الواردة في هذا

اإلعالم على أن يراعي هذا الدليل هيكلية املؤسسة
واألقسام املوجودة فيها وتطويره عند احلاجة ووضع
أمنوذج معرفة العمالء ) (KYC Formموضوع البند
 2أعاله ورفعهما إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
للموافقة عليهما.
• التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات املتبعة
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومراقبة
احلسابات (مبوجب 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.
املعنيني حول طرق مكافحة تبييض األموال.
• تدريب املوظفني
ّ

 .6تعبئة استمارة العمليات النقدية )(Cash Transaction Slip

تتضمن حق ً
ال مخصص ًا ملصدر األموال النقدية التي
التي
ّ
تفوق قيمتها مبلغ  10،000د.أ .أو ما يعادله وميكن
للمسؤول عن مراقبة العمليات )(Compliance Officer
إعفاء بعض العمالء من هذا اإلجراء بعد حتديد سقوف
مت ذلك باإلستناد إلى
لهذه اإلعفاءات شرط أن يكون قد ّ
معايير تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف.

 .7تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة تتضمن كحد
أدنى األسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق
اخلاصة» وأسماء أصحاب احلسابات املشكوك فيها واملُبلغ
عنها من قبل املؤسسة وحتديث هذه املركزية بصورة
مستمرة وإبالغ «الهيئة» عن أية حسابات تفتح الحق ًا ألي
من هؤالء األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو
مبوجب وكالة.
 .8إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبني أسماء
األشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك حسابات مبوجب
وكالة.

 .9عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى «الهيئة».
 .10الطلب من املوظفني ،حتت طائلة املسؤولية ،عدم إعالم
العمالء عند قيام «هيئة التحقيق اخلاصة» باإلستعالم أو
بالتدقيق في حساباتهم ،قبل صدور قرار «الهيئة» بإبالغ
أصحاب العالقة.
 .11إبالغ حاكم مصرف لبنان بصفته رئيس ًا لـ «هيئة التحقيق
اخلاصة» بالعمليات املشكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال.

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  18آب 2005
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه
التقرير السنوي 20 1 5
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 8
للمصارف وللمؤسسات املالية

بناء على أحكام القانون رقم  318تاريخ 2001/4/20
ً
املتعلق مبكافحة تبييض األموال السيما البند ( )4من املادة
السادسة منه،
وبناء على أحكام البند ( )6من املادة الثانية عشرة من نظام
ً
مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار األساسي رقم  7818تاريخ
 ،2001/5/18وعم ً
ال بقرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ
في جلستها املنعقدة بتاريخ  ،2006/11/2يطلب من املصارف
واملؤسسات املالية كافة ما يلي:
• التشدد في تطبيق أحكام البند  6من املادة الثانية عشرة
من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار األساسي
رقم  8187تاريخ  2001/5/18جلهة مراقبة مدى تقيد
موظفيها وسائر العاملني لديها مبوجب عدم اإلفصاح
لـ «العميل» عند قيام «هيئة التحقيق اخلاصة» باإلستعالم
عنه أو بالتدقيق في حساباته أو جتميدها مؤقت ًا.
• األخذ باإلعتبار دائم ًا أن اإلستعالم أو التدقيق الذي
تقوم به «هيئة التحقيق اخلاصة» ال يحول دون التعامل
أو اإلستمرار بالتعامل مع «العميل» بشكل طبيعي طاملا
لم يصدر عن «الهيئة» قرار يقضي بخالف ذلك.
• التقيد باإلجراءات املذكورة أعاله حتت طائلة حتميل
رئيس مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن عدم التنفيذ.
بيروت ،في  7تشرين الثاني 2006
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 9
موجه إلى املصارف

بناء على أحكام القانون رقم  318تاريخ  2001/4/20املتعلق
ً
مبكافحة تبييض األموال السيما البند ( )4من املادة السادسة منه،
وبناء على أحكام الفقرة (ج) من البند ( )7من املادة 11
ً
من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار األساسي رقم 7818
تاريخ ،2001/5/18
ال بقرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها املنعقدة
وعم ً
بتاريخ ،2008/12/4
يطلب من املصارف التشدد في تطبيق أحكام الفقرة (ج)
من البند ( )7من املادة  11من نظام مراقبة العمليات املالية
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واملصرفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب جلهة التأكد
من عدم إيــداع قيمة الشيكات في احلساب قبل حتصيلها
بصورة نهائية من املصارف الصادرة عنها.
بيروت ،في  2كانون الثاني 2009
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 10
موجه إلى املصارف

باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن «هيئة التحقيق اخلاصة»
السيما تلك القاضية بوضع بعض احلسابات حتت املراقبة
) ،)Traceableومنع ًا ألي التباس ،وتسهي ً
ال 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 ) (Traceableبقرار من
«هيئة التحقيق اخلاصة»:
أو ًال :في ما يتعلق بالشيكات:
• عدم تسديد ،نقد ًا ،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
األول وشرط أن يكون
موضوع املراقبة إال للمستفيد ّ
الشيك مشطوب ًا.
• عدم إصدار أي شيك مصرفي )(Chèque Bancaire
مسحوب ًا ألمر صاحب احلساب أو الغير على احلساب
املوضوع حتت املراقبة إال إذا كان مشطوب ًا ويتضمن
األول».
عبارة «ال يدفع إال للمستفيد ّ
ثاني ًا :في ما يتعلق ببطاقات اإلئتمان والوفاء:
حصر استعمال بطاقات اإلئتمان و/أو الوفاء ،املصدرة
استنادا للحساب املوضوع حتت املراقبة على أجهزة
التجار ( )POSومنع استعمالها على
نقاط البيع لدى ّ
أجهزة الصراف اآللي.
ثالث ًا :في ما يتعلق بالصندوق لدى املصرف ):(Guichet
عدم املوافقة لصاحب احلساب موضوع املراقبة من
سحب أي مبلغ من األموال مباشر ًة عن صندوق
املصرف ( )Guichetاملفتوح لديه احلساب املذكور.
بيروت ،في  9متوز 2009
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 11

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 14

عم ً
ال بأحكام الفقرة ( )4من املادة السادسة من القانون
رقم  318تاريخ  2001/04/20املتعلق مبكافحة تبييض
األموال،
على املصارف كافة تزويد «هيئة التحقيق اخلاصة» بكشوفات
احلسابات التي تطلبها ،ضمن إطار التحقيق في حسابات
العمالء ،وفق ًا لألمنوذج املرفق بتفاصيله كافة.
يتم تنظيم هذا األمنوذج على برنامج Microsoft Excel
 Workbookعلى أن يخصص لكل حساب ) (Sheetصفحة
مستقلة في حال كان لدى العميل أكثر من حساب.
يتم تزويد «هيئة التحقيق اخلاصة» بكشوفات احلسابات
وفق ًا لألمنوذج املذكور عبر برنامج تبادل املعلومات اخلاص
بها  PGPوعند تعذر ذلك على قرص مدمج .CD
ينشر هــذا اإلعــام في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور
صدوره.

باإلستناد إلى القانون رقم  347تاريخ  2001/8/6املتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،
وإلى القانون رقم  318تاريخ  20نيسان  2001املتعلق مبكافحة
تبييض األموال،
وباإلستناد إلى القرار األساسي الصادر عن مصرف لبنان
رقم  7933تاريخ  2001/9/27املتعلق بتنظيم مهنة الصرافة،
وإلى القرار األساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 9708
تاريخ  2007/9/24املتعلق بعمليات التحاويل النقدية وفق ًا
لنظام احلوالة،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ ،2011/5/26

موجه إلى املصارف

بيروت ،في  27شباط 2010
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

موجه إلى مفوضي املراقبة املع ّينني
ّ
لدى مؤسسات الصرافة من الفئة «أ»

املعينني لدى مؤسسات الصرافة
يطلب من مفوضي املراقبة
ّ
من الفئة «أ» إعداد تقرير سنوي وإرساله إلى أمانة سر «هيئة
التحقيق اخلاصة» في مهلة أقصاها نهاية شهر آذار الذي يلي
السنة املالية التي جرت املراقبة خاللها ،على أن يتضمن هذا
التقرير اإلشارة إلى ما إذا كانت هذه املؤسسات تتقيد أم ال
باملوجبات التالية:
 .1التحقق من هوية الزبائن وعناوينهم باإلستناد إلى وثائق
رسمية.
 .2مسك سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها
مبلغ  10،000د.أ .أو ما يعادله.

Form
إمنوذج كشف احلساب اإللكتوني

رقم
املصرف

إسم
العميل

إسم
الوالد

Bank
Number

Customer
Name

Father’s

Name

العائلة

رقم احلساب

تاريخ
القيد

تاريخ
احلق

نوع العملية

Family
Name

فرع
املصرف
املعني*

العملة

Account
Number

Post
Date

Value
Date

Transaction
Type

00 11 222 33 00

5-jan09

6-jan09

CHW

املبلغ
()-/+

الرصيد
()-/+

تفاصيل
العملية **

Involved
Branch

Currency

Amount
()+/-

Balance
()+/-

Transaction
Details

Hamra

USD

-100,000

-100,000

Cheq #

12542
CDP
CHD

على سبيل املثال وال احلصر:
نوع العملية

Transaction Type

سحب شيك

Check Withdrawal

إيداع شيك

Check Deposit

إيداع نقدي

Cash Deposit

نقدي

Cash Withdrawal

حتويل صادر

Outgoing Payment order

حتويل وارد

Incoming payment Order

حتويل داخلي من حساب إلى حساب

Account to Account

مالحظة:
بجب اإلبقاء على سائر
العمليات األخرى التي يظهرها كشف احلساب (مثال ً فائدة محققة ،إعتماد )...
هذه اخلانة مخصصة ملعرفة الفرع الذي متت من خالله العملية *
هذه اخلانة مخصصة لتعبئة جميع تفاصيل العمليات املتوفرة **

مختصر نوع العملية

CHW
CHD
CDP
CWD
OPO
IPO
A/A

 .3اإلحتفاظ بصور عن الوثائق الرسمية (هوية الزبائن،
العنوان) وعن املستندات املتعلقة بالعمليات التي تفوق
قيمة كل منها مبلغ  10،000د.أ .أو ما يعادله ملدة ال تقل
عن خمس سنوات.
 .4تزويد املصرف بإشعار خاص (يتضمن معلومات عن
طبيعة العملية ،موضوعها ،مصدر األموال ووجهتها ،هوية
املستفيد وصاحب احلق االقتصادي) عند القيام بتنفيذ
أية عملية مصرفية من خالله (حتويل ،إصدار شيك)...
لصالح زبائنها تتجاوز قيمتها مبلغ  10،000د.أ .أو ما
يعادله.
 .5إعالم مصرف لبنان مسبق ًا وخطي ًا عن قيامها مبزاولة
عمليات التحاويل النقدية وفق ًا لنظام «احلوالة» واإلحتفاظ
بسجالت خاصة بهذه العمليات وبصور عن الوثائق
الرسمية العائدة للعمالء املعنيني وذلك ملدة ال تقل عن
خمس سنوات.
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 .6إبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» عن تفاصيل العمليات التي
يشتبه بأنها تخفي تبييض ًا لألموال أو متوي ً
ال لإلرهاب في
حال حدوثها.
بيروت ،في  27أيار 2011
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 15
للمصارف وللمؤسسات املالية

بناء على احكام القانون رقم  318تاريخ  2001/4/20املتعلق
ً
مبكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب السيما البند ( )4من
املادة السادسة والبند ( )1من املادة السابعة منه،
وبناء على احكام البندين ( )1و ( )6من املادة  12من نظام
ً
مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض االموال
املرفق بالقرار االساسي رقم  7818تاريخ ،2001/5/18
وبناء على احكام املادة  181من قانون املوجبات والعقود
ً
املتعلقة بشروط التمنع عن التعاقد واملسؤولية الناجتة عن
ذلك،
وتدارك ًا الي مس قد يلحق بحقوق ومصالح املودعني والعمالء
نتيجة عدم تطبيق احكام االعالم رقم  8الصادر عن «هيئة
التحقيق اخلاصة»،
وعمال بقرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
املنعقدة بتاريخ ،2014/5/20
نذكر املصارف واملؤسسات املالية بضرورة التشدد في تطبيق
مضمون اعالم «الهيئة» رقم  8تاريخ  2006/11/7السيما
جلهة:
• تقيد املوظفني وسائر العاملني لديها مبوجب عدم
االفصاح لـ «العميل» عند قيام «الهيئة» باالستعالم عنه
او بالتدقيق في حساباته او جتميدها مؤقت ًا.

• كون االستعالم او التدقيق اللذين تقوم بهما «هيئة
التحقيق اخلاصة» ال يشكالن ،بحد ذاتهما ،حتفظ ًا
على شخص العميل او ادانة له وبالتالي ال يحوالن
دون التعامل او االستمرار بالتعامل مع «العميل» بشكل
طبيعي ووفق ًا لالصول وطاملا لم يصدر عن «الهيئة» قرار
يقضي بخالف ذلك.
يتعرض املصرف املخالف او املؤسسة املالية املخالفة للعقوبات
االدارية التي يعود للهيئة املصرفية العليا فرضها عم ً
ال باحكام
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املادة  208من قانون النقد والتسليف وال يحول ذلك دون تطبيق
العقوبات اجلزائية واملسؤولية املدنية بحقهما.
بيروت ،في  26أيار 2014
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 16
موجه إلى املصارف

باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن «هيئة التحقيق اخلاصة»
السيما تلك القاضية بوضع بعض احلسابات حتت املراقبة
(،)Traceable
ومنع ًا ألي التباس،
وبناء على قرار هيئة التحقيق اخلاصة املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ  3متوز ،2014
يع ّدل نص الفقرة ثالث ًا من اإلعــام رقم ( 10موجه إلى
املصارف) ليصبح كما يلي:
عدم املوافقة لصاحب احلساب موضوع املراقبة من سحب
أي مبلغ من األموال مباشر ًة عن صندوق املصرف ()Guichet
املفتوح لديه احلساب املذكور أو من إيداع أي مبلغ فيه.
بيروت ،في  8متوز 2014
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 17

للمصارف واملؤسسات املالية
وسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ عن عمليات تبييض
االموال ومتويل اإلرهاب
عم ً
ال بأحكام البند ( )1من املادة السابعة من القانون رقم 318
تاريخ  2001/4/20املتعلق مبكافحة تبييض األموال،
وعم ً
ال بأحكام املــادة  5من نظام مراقبة العمليات املالية
واملصرفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهــاب ،املرفق
بتعميم مصرف لبنان األساسي رقم  83تاريخ ،2001/5/18
 .1يطلب إلى جميع املصارف واملؤسسات املالية ،عند قيامها
بإبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» عن العمليات التي لديها

تأكيدات أو شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو متويل
اإلرهاب مبفهوم القانون رقم  318تاريخ ،2001/4/20
تعبئة األمنــوذج رقم (« )1اإلبــاغ عن العملية املشبوهة
االلكتروني ( »)E-STRوإرساله إلى «الهيئة» مرفق ًا به
سائر املستندات املتعلقة بهذه العملية.
 .2يطلب من سائر املؤسسات (املــشــار إليها في املــادة
 4من القانون رقــم  318تاريخ  ،)2001/4/20عند
قيامها بإبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» عن العمليات
التي لديها تأكيدات أو شكوك بأنها تنطوي على تبييض
أموال أو متويل اإلرهاب مبفهوم القانون رقم  318تاريخ
 ،2001/4/20أن ترفق بكتاب توجهه إلى رئيس «الهيئة»
تقرير ًا عن العملية املعنية منظم ًا وفق ًا لألمنوذج رقم ()2
املرفق بهذا اإلعالم باإلضافة إلى سائر املستندات املتعلقة
بهذه العملية.
 .3يلغى إعالما «الهيئة» رقم  3تاريخ  2001/10/16ورقم 6
تاريخ .2004/11/12
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  16أيلول 2014
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

أمنوذج رقم 1
التقرير السنوي 20 1 5
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 18
موجه الى املصارف واملؤسسات املالية

ملحق )1
او العميل

سم املستفيد
ا
في اخلا
رجملودعة
ملبالغ ا
ا

سم البنك

ا

ترجعملراسل
______
نوع العمليةالفيش املس ا
__
نقد ًا
مبوجب____
شيك____ ______
_ ___
املبلغ
__
نقد ًا ______
___________ ______
_
التاريخ
__
مبوجب شيك __ ________ ______
______
___________ ______
______
____
______
_
_
_____
__
________ ______
______
______
______
_________ _____ _____ ______
__
_
_
______
______
______
______
_ ______
___________ ___ _
__ ______
__
__
_
_
______
_
_
_
_
_
_
_
___________ ______
_
__
______
______
______
__
______
___________ ___ _
__
__
__
___________ ______
_
______
_ ______
__
___________ __ ________ ______
__
__
_
__
___________ ______
__
______
_ ______
__
___________ __ ________ ______
__
___
_
______
___________ ______
______
_
_
_
_
_
_
_
______
_
_
_
_
_
_
_
_
_
___
_
____
___
___ _
______
______
_____ ______
______
_ ______
___________ ___ _
__
______
__
__
_____
____
_
___________ ______
______
_ ______
__
___________ __ ________ ______
__
__
_
__
___________ ______
__
______
_ ______
__
___________ __ ________ ______
__
__
_
__
___________ ______
__
______
_ ______
__
___________ __ ________ ______
__
___
_
______
___________ ______
_
_
_
_
_
_
______
______
______
____
__
______
_
____
_
____
__
___________ ______
______
_ ______
__
لتاريخ_______ _____:
____________ __ ا __
__
__
_____
___________ ______
__
______
______
_ ______
__
______
___
____________ __ __
__
__
_____
_________ ______
_____
__
______
_ ______
__
___________ __ ________ ______
__
__
_
__
___________ ______
__
______
_ ______
__
___________ __ ________ ______
_
_
_
_
_
_
______
___________ ______
_
______
______
___________ جانب_ __
__
هيئة التحقيق_ ا_____
__
__
______
__
مكتب_ ______
خلاصة ___________ ______
______
_ ______
____
__
__
رئيس
الهيئة»______
__
__
______ ________ __ __«____
___________ ______
______
_ ______
بيروت___
______
___
_____
لبنان___ _
__
__
______
_____ ______
______
_ ______
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خـاص
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_________
القضاء__ :
_________
_________
_________
_________
_________
طقة______ :
_________
_________
تاريخ
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سديد
_________
___ ___
___ بو
اسطة___
حال كان الت
____
___
___
___
بطاقة
_________
_________
___امل______
___ اسم
في
____________
امل
ئتمان أو
البنك
___
______ا___
نطقـة/
الشيك __ :
_________
___
حتويل م
___
راسل _ :
املدينة_ :
___ ___
___
___ ال
صرفي :
____
___
___
احب
شيك_____ :
___
قضـاء _ :
___
________
_________
القامة______:
___ مركز
ا
____
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___
____
___
_______
ستفيد
___
الوارد على ال
الهاتف
___
_او
___:
___
_________
________
الش
___
______
___
____
___
بنايــة:
خص امل
____________
احلساب
___
______
___
______
شيك______ :
عـني:
______
___
___
________
_________ مركز اال
____________
________
______
رقمـني ستفيد االول من ال
_______
___
___
____
للتحصيل  ____________________ :قامـة______ :
___
____________
___
___
____________
____
____
____
___
تأم
زم)
___
____
____
____
ل
___
امل
___
______ضيحي اذا
_________
____
 )3اسم
شيك
________
___ ____________
____________
البنك الذي اودع لديه ال_________
_________
____
____________
___ كتاب تو _________
____________
وتية و
_______
_________
اسـم
_________
___
____________
دات الثب _________
_______________
ستن
_________
شبهة ___امل
العملية__ :
____________
___ال___
____________
___
_________
___
___
___(مع _________ و
___
______
ضوع
___مو___
تاريخ
______
___صف
_________
____________
ملية
___
___
وجز لل
_________
م___
___
___للع
______
_________
___عملية
____________
___
___
وجز
مو
___
___
___
صف م
___
لـغ :و____
___
______
ضوع ال
______
__
(مع______
الصادرة:
___
______
___
______
____
شبهة
______
____
املب
___
____
______ املست
او البوالـص
___
_________
الثب___
______
_______
___
___
ندات___
___
___
___
___
_________
وتية
________
___
___
___
___ _________
__
و
___
صة
____
___
___
___
____
كتاب
___
بولي
___
____
___
___
___ ___ ___
____
قيمة ال
_________
_________ ____
___
_________ ___ ___
________
____
___
__________________
___________ توضيحي اذا لزم)
________
_______
____
_______
______
_____
_______ _________
___________
______
________
____
يـط:
___
____
___
___
____
وس
___
___
____
_________
____ _________
ال
__________________ _________
____
________
كات
____________
___
______
____شي
_________
اسـم _____ _______
___________
داع
___
____________
____________
_______اي
____________
_________
_________
)2
التأمني:
_______
____
___ لل
____________
____ __
____________
____________
جي ___

صير
___خار
نوع ________
____
_________
____
_______
______
____
____فة:
___رف
____
مص
_________
____________
____________
____________
من___
ويل___
____________
______
_________
حت___
____________
____________
_________
____________
____________
__
قدي
___ ن
ديد)____
____________
___
سديد
____________
________
_________
____________
____________
___لية:
____________
______ ت___ (الرجاء التح
طبيعة _العم
_________
____________
____________
اخرى
____________
_________
____________
تا _________
____________
_________
_________ريخ الع
ملية
____________
:
___
___
_________
___
املب
______ ______
ـلغ:
_____________________
_________
___
_____
___
______
___
___
___
:
___
___
سل
______ _________
___
_________
سم البنك املرا
___
__________ ______
_____
_______
______
االبالغ _________
______
ا
______
_________ قدم
______
________

___
___
توقيع م _________
بيعة _________
_______________ ت ط
مركز االقامة _ :تفيد املعـني:
وقيع___الع
_________
مقدممليةاال:بالغ
_________
ميل او املس
_________
حتويل
_________
اسم الع
نقد أجنبي
_________
_______
_________
ركز االقامـة:
حي اذا لزم)
شراء شيكات_________
شيكات سيا
___
م
حية
___
كتاب توضي
شراء
شـكوى__ :
شراء______
اخ
_________
دات الثبوتية و
/بيع عمالت
مصدر ال
ـرى (الرجـاء
______
/بيع سبائك
اجبينة بوا
(مع املستن
____________التحديـد):
_________معـادن ث
______
مينة
سطة حتويل
ضوع الشبهة
______
_________
في
___
______
مصرفي
___
___
حال
_________
وجز للعملية مو
___ ___
__________________
سم___ شراء/بيع عم
___
_________
م
الت
ا
______
___
صف
ا
___
___
___
___
ال
و
جنية
___
___
بنك
_________
او سب______
_________
_________
______
___
املراسل _ :
_________
______
______ ائك معادن ث
بوا___
___
___
مينة___
____________اسـم املسـتفيد______ :
_________
______
___
______
_________
_________
_________
_________
سطة حتويل
___
___ ________________
________
______
م
___
___
_________
______ مصرفي :
___
______
___
____________ كـان االقا
__________________
___مـة:
_________
________
_________
______
___ م
___
______ ______
_____
صدر
ضوع ال
شبهة ______
___ال
______
_________
___مو
______
عملية______ ابات
______ ______
______
وى__ :
شـك___
______
_________
______
واحلس _________
______
______
بال
______
___
تعلق
___
___
___
___
عامة ت
___
___
___
___
__
___
_________
______
ومات
______
______
______
معل___
_________
و
_________
______
______
______
صف
___
___
مو
______
_________
___
__
جز ل
______
______
_________
لعملية مو
______
ض
______
وع
ا
___
___
______
لش
___
_
______
بهة (مع ا
____
ملس
___
تند
___
_______
ات
ال
___
_
______
ثبوتية وكت
______
______
اب توضي
______
______
والوسطاء املاليني
______
____
______
حي اذا لزم)
املؤسسات املالية
______
______
______
______
______
 )1للمصارف ،
______
ستعمال امللحق رقم )1
____
______
______
___
______
___
ا
___
عملية،
___
___
___
من
(في حال وجود اكثر
___
____
___
______
______
____ _
______
______
______
______
____________________ ___ ______
______
______
______
______
_____________________ ______
عملية_______ :
______
______
______
______
______
__________________
______
ال
______
______
______
______
______
الغ
______
______
______
______
تاريخ ___________________قيع مقدم االب
______
______
______
______
______
ارجي
_____
______
___خ
___
املبـــلغ:
صرف
______
تو
___
___
______
___
______
م
___
الى
___
___
او
___
___من
حتويل
___
______
فظـــة ادوات ماليـة
___
______
______
_________ ملكيــة ______
______
______
______
مصرفي من االراضي اللبنانية معلومات
عامة
محاو ______
تتعلقفـي
______
______
حتويــل
حتويل
بال______
نقـدي لنقـد اجنـبي،
شخص امل
______
______
______
عملية :ايــداع نقـدي
ؤسسة املعنية م______
حتويـل
______
وضوع
______
___
الشبهة
___
___
ياحية
طبيعة ال
____________
شــيكات ســ
___
______
____________
______
يـداع او شـراء شـيك
______
______
____________
ا
______
رجـاء التحـديــد) ___
____________
______
اخـرى (ال
____________
االسم (الشخص او اسم ا
________
ملؤسسة)
___ :
____________
الوالدة____ /
تاريخملية):
________
______
خلـارج (صاحب الع
___التأسيس:
____________ ______
ستفيد املعـني فـي ا
____________
______
____
تو
____
اسـم العميل او امل
____
قيع م________
اجلنـس:
____________
انثـى
________ قدم االبالغ ____________
ذكـرملية)___ :
____________
____الع
جلنسـية:اجراء
____________
محل االقامة___
في اخلارج ا(اآلمر ب
____
______
سسة املالية املعنية
______
__________
________________________
____________
اسم املصرف او املؤ
___________
____________
مقيم /غير مقيم:
______
العملية):
______________
____________
____(منفذ
____________
اخرى مراسلة
______
________
اية مؤنطاق
محل االقامة___
____________
سسةالعمل (محلي /
____ خـا
او
خارجي):
راسلة
____
ص
____________
____
امل
با
______
املالية
سـ
______
صرف او املؤسسة
نوع________
ـتع
____
____________
__________________
اسم امل
مال الهيـ
________
املؤسسة  :مساهمةرقم
____ئة:
____اال
ست
____
محدودة
الم:
___________
املسؤولية
__ تضامن
__
العملية) ________________:تا
محل االقامة
توصية بسيطة
ريخ االست
__
اجلهة التي ابلغت عن
اخرى (حدد)
_____
لزم)__
توصية باالسهم
الم______:
________
فردية
______
مصـدر الشكوى (
__ اذا
______
____________
يحي
________
بوتية و كتاب توض
____
__
______
____
ندات/الث
____________
رقم
(معتذكرة
املستالهوية
__ ____________
السجل
____
شبهة
التجاري
:
____
ال
للعملية موضوع
_____
________
____________
______
____
______
وصف موجز
__________
____
العنـوان _ :
________
____________
____________
______
____________
__________
____________
________
____
____________
التا
احملافظـة________ _ :
______
____
__________
__________
____________
______________ ريخ __ :
____________
____________
________________
________
______
____
____
____________
________
____________
______  ،القضـاء __ :
__________
____
املنطقـة_ :
____________ __________________
____________________ ______________________
____
____________ ______ ،احلــي _______
____________
الشارع:
____
____ _
______
__________________
____
__
______
______
____________
______ ،بنايــة ______ :
____________
رقم
____
الهاتف:
________
_____
__________________
__
___
______
______
______
_________

____________

__________________

____________

___

__________________

تاريخ فتح
حسابات العميل لدى املصرف  :طبيعة النشاط
العملةالتجاري أو
املهني:
رقم احلساب
جانب احلساب
حلساب دائن/مدين
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زراعة املخدرات العنوان:
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صنيعها او اإلجتار بها .

اذا ك
ان فرداً(:

األفعال التي تقدم-(2ا
عليهاســـم
جمعياتاملؤ

س
األشرار امل
ا
ســـة
نصوص عليها في املادتني 335
سم رئي
و 336من
قانونسالعقوبات
واملعتبرةة/دولياملًا جرائم منظمة .
اسـماء امل مجلس االدار
دير
وقع
عليهاـنيفيعلى
املواداالبالغ و العام ،مدير
جرائم اإلرهاب امل
الشركة ،ا
االســم
نصوص :
 314و 315
صفتـوـهم
ملفوض
 316من قانون العقوبات .
بالتوقيع:
متويل او املساهمة بتمويل اإلرهاب او األعمال الصفة:
ا
إلرهابية او املنظمات اإلرهابية
ســم :
بحسباالمفهوم
اإلرهاب
كما هو منصوص عليه في
الصفة :قانون العقوبات اللبناني .
نوع نش
اط بااملؤسسة
اإلجتار غير املشروع
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ؤسسة مالية
صيرفة
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اط
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آ
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عنــوان_:
____ االسناد العامة او االسناد

وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ  18ايلول ،2014
يطلب من املصارف واملؤسسات املالية كافة العاملة في لبنان،
على مسؤوليتها ،اعالم هيئة التحقيق اخلاصة عن القروض
املمنوحة الي من االشخاص الذين سبق وصــدرت بحقهم
قرارات تقضي بتجميد حساباتهم أو بوضعها حتت املراقبة
(.)Traceable
ولهذه الغاية يقتضي تزويد هيئة التحقيق اخلاصة ،خالل
مدة أقصاها  ،2014/10/15بلوائح ثالث تتضمن اسماء
االشخاص املنوه عنهم والذين مت منحهم القروض التي:
• تستفيد املصارف املعنية مقابلها من التسليفات املمنوحة
لها من مصرف لبنان عم ً
ال باحكام القرار االساسي
رقم  6116تاريخ .1996/3/7
• تفيد العميل من دعم الدولة للفوائد املدينة
عم ً
ال باحكام القرار االساسي رقم 7743
تاريخ .2001/1/2
• تستفيد املصارف املعنية مقابلها من التخفيضات على
االحتياطي االلزامي عم ً
ال بأحكام القرار االساسي
رقم  7835تاريخ .2001/6/2
ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

__
____
التجارية مبا فيها الشيكات .
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
________ ____
__
__
________ ____
__
__
____

__

____

أمنوذج رقم ٢
94

باالشارة الى كل من:
• املقطع «عشرون» من «املادة التاسعة مكرر» من القرار
االساسي رقم  6116تاريخ  1996/3/7املتعلق
بالتسهيالت املمكن أن مينحها مصرف لبنان للمصارف
وللمؤسسات املالية،
• البند ( )5من «املادة الرابعة» من القرار األساسي
رقم  7743تاريخ  2001/1/2املتعلق بدعم الفوائد
املدينة على التسليفات املمنوحة للقطاعات الصناعية أو
السياحية أو الزراعية،
• «املادة الثانية والعشرون مكرر» من القرار االساسي
رقم  7835تاريخ  2001/6/2املتعلق باالحتياطي
االلزامي،

قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

بيروت ،في  18ايلول 2014
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1٩

موجه إلى املؤسسات واجلهات املعنية املشار اليها
ّ

في املادة اخلامسة من القانون رقم  44تاريخ 2015/11/24
والى الشركات التي تتعاطى الوساطة املالية
والى هيئات االستثمار اجلماعي

حول تطبيق قرارات مجلس األمن رقم )1999( 1267

ورقم  )2011( 1988ورقم  )2011( 1989والقرارات الالحقة
بناء على القانون رقم  44تاريخ ( 2015/11/24مكافحة
ً
تبييض االموال ومتويل اإلرهاب) سيما احكام البندين  2و5
من املادة  6منه،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ ،2015/12/3
أو ًال:

ثان ًيا :تطبق أحكام هذا اإلعالم على الفروع واملؤسسات
الشقيقة أو التابعة في اخلارج.

ثال ًثا :يتعرض للعقوبات املشار اليها في املادة الثالثة عشرة
من القانون رقم  44تاريخ  2015/11/24كل من
يخالف احكام هذا االعالم سيما جلهة عدم االلتزام
مبوجب التجميد الفوري املشار اليه في البند ( )1من
املقطع «أو ًال» اعاله.
راب ًعا :ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور
صدوره.
بيروت ،في  ٢٢كانون األول ٢٠١٥
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

يطلب الى املؤسسات واجلهات املعنية كافة املشار
اليها في املادة اخلامسة من القانون رقم  44تاريخ
 2015/11/24والى الشركات التي تتعاطى الوساطة
املالية والى هيئات االستثمار اجلماعي ،كل في ما
خصها ،ما يلي:

 .1القيام بإستمرار مبراجعة اي حتديث يتم على املوقع
اإللكتروني ملجلس األمن ( )UNSC Websiteفي ما
يتعلق باالسماء احملددة واملدرجة على اللوائح الصادرة
مبوجب قرارات مجلس االمن رقم )1999( 1267
ورقم  )2011( 1988ورقم  )2011( 1989والقرارات
الالحقة املتعلقة بهذا اخلصوص و /أو اللوائح الصادرة
عن جلان العقوبات اخلاصة ،والقيام تلقائيا وفورا دون
تأخير ودون سابق انذار بتجميد االموال او احلسابات
او العمليات أو األصول األخرى العائدة لهذه االسماء
فور إدراجها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان
(مباشر أو غير مباشر ،مشترك ،)...على ان يتم تزويد
«هيئة التحقيق اخلاصة» وخالل مهلة اقصاها 48
ساعة مبا يفيد انها قامت بذلك وباملعلومات املتوفرة
لديها بهذا اخلصوص.
 .2ابالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» في حال وجود تشابه
بني اسم احد عمالئها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة
على اللوائح الصادرة مبوجب قرارات مجلس االمن
املنوه عنها في البند ( )1اعاله و/أو الصادرة عن جلان
العقوبات اخلاصة.
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