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حضرات أعضاء الهيئة واملوظفني،

عندما نستعرض إجنازات هيئة التحقيق اخلاصة لعام 2009 وما قبلها، 

لها،  سر  أمني  كأول  البعاصيري  محمد  السيد  الختيار  باإلعتزاز  نشعر 

ومتفان  محترف  واملوظفني،  املدراء  من  فريق  وبني  بينه  الوثيق  وللتعاون 

في عمله. فخالل توليه هذا املنصب، شاركت »الهيئة« في مبادرات عديدة 

الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  مجموعة  تأسيس  إلى  أدى  ما  منها  ناجحة 

األوسط وشمال إفريقيا الـ »مينافاتف« وإنشاء حوار القطاع اخلاص بني 

انضمام  وإلى  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  ومنطقة  املتحدة  الواليات 

العمل  فرق  في  حيويًا  دورًا  لعبت  حيث  »إغمونت«  مجموعة  إلى  »الهيئة« 

املعنية بتوسيع املجموعة وبتطوير املعلوماتية. ورعت »الهيئة« أيضًا عملية 

انضمام عدة وحدات إخبار مالي إلى هذه املجموعة وقدمت املساعدة الفنية 

واخلارجية.  احمللية  بالتوعية  واهتمت  عديدة  مالي  إخبار  ووحدات  لبلدان 

 عن القول أن كل هذا دليل واضح على تاريخ »الهيئة« احلافل باإلجنازات والذي يتعني البناء عليه. ومع قيام 
ّ
وغني

السيد البعاصيري بتولي مسؤوليات جديدة كنائب للحاكم، يترك من بعده في »الهيئة« مدراء وموظفني متفانني 

ومتمرسني يتمتعون بخبرات عالية. وال شك في أن هؤالء سوف يواصلون درب النجاح ولن يترددوا في مراجعته 

لإلستشارة واملساعدة، سيما وأنه يشغل منصب رئيس جلنة التنسيق الوطنية ملكافحة تبييض األموال.

التي تشهدها  واملالي صامد في وجه اإلضطرابات  نهايتها وقطاعنا املصرفي  لقد أشرفت سنة 2009 على 

املصرفية  واملمارسات  بلبنان  الثقة  إلى  أساسي  بشكل  ذلك  ويعود  العالم.  في  واإلقتصادات  املالية  األسواق 

السليمة والرقابة املصرفية املناسبة التي تقدم فيها هيئة التحقيق اخلاصة مساهمة هامة، وذلك عبر التأكد من 

وجود إجراءات الضبط الداخلي املالئمة ومن اإلمتثال بأنظمة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. وفي 

هذا اإلطار، أجرت وحدة التحقق من اإلجراءات التابعة لـ »الهيئة« أعمال رقابة ميدانية عديدة خالل السنة، شملت 

22 مصرفًا و22 مؤسسة مالية و20 شركة تأمني و49 مؤسسة صرافة وعدد من املؤسسات األخرى امللزمة 

باإلبالغ. كما عملت وحدة املدققني واحملققني في »الهيئة« على 202 حالة، 127 داخلية و75 خارجية، وقد مت 

التحقيق في احلاالت كافة ومعاجلتها دون إبطاء. وخالل العام، رفعت السرية املصرفية في 14 حالة مت إحالتها 

إلى النائب العام التمييزي.

العام  لإلجتماع  لبنان  إستضافة  فنّظمت  ودوليًا.  إقليميًا  الفاعل  نشاطها  السنة  خالل  »الهيئة«  واصلت  كما 

البحرين  للمجموعة في  العام السابق  الـ »مينافاتف« كما شارك ممثلون عنها في اإلجتماع  العاشر ملجموعة 

وفي اإلجتماع العام ملجموعة »إغمونت« في قطر وفي اإلجتماع العام ملجموعة العمل املالي في باريس. وثمة 

مساهمات أخرى جديرة بالذكر مثل مشاركة موظفي »الهيئة« في عمليات تقييم بلدان عديدة في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.

في اخلتام، أنوه مرة أخرى مبا حققتموه وهو أمر نعتز به، وكلّي ثقة بأنكم ستقدمون املزيد وتضاعفون جهودكم 

في وجه التحديات اجلديدة السيما التعامل مع التوصيات التي جاء على ذكرها تقرير التقييم املشترك األخير 

الذي أعدته مجموعة الـ »مينافاتف« بشأن لبنان.
رياض توفيق سالمة
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سر

زمالئي األعزاء،

إتسمت السنوات الثماني املاضية بالتفاني في العمل وبالتكاتف وروح العمل 

كفريق، مما دفع »الهيئة« لإلرتقاء إلى أرفع املستويات. وقد غدت »الهيئة« 

انضمام  عملية  ترعى  رائدة،  مؤسسة  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على 

وحدات إخبار مالي إلى مجموعة »إغمونت« ويشارك موظفوها في عمليات 

تقييم البلدان املنظمة من قبل صندوق النقد الدولي والـ »مينافاتف«، فضاًل 

عن تدريب القطاع اخلاص وتقدمي املساعدة الفنية لهيئات نظيرة وغيرها 

من األجهزة املعنية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 

إن قيامي بتولّي مسؤوليات جديدة يؤكد جناحنا السابق الذي ساهم العديد 

منكم في حتقيقه. واليوم واجب علينا جتاه »الهيئة« وجتاه أنفسنا أن نواصل 

جهودنا لبلوغ أسمى األهداف وأفضل املعايير. وقد اتضح ذلك على مدار 

السنة من خالل مهنيتكم عند قيامكم بأعمال الرقابة امليدانية للتثبت من تطبيق 

اإلجراءات املطلوبة والتحقيق في اإلبالغات عن العمليات املشبوهة واإلستجابة لطلبات املساعدة التي تلقتها »الهيئة«. 

وال بد من التذكير أنه بفضل تقييمنا املستمر لألنظمة النافذة املتعلقة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

وعملنا على حتسني هذه األنظمة، قام مصرف لبنان، إستنادًا إلى دراسة أعدتها وحدة التحقق من اإلجراءات التابعة

 

لـ »الهيئة«، بإصدار التعميم الوسيط رقم 190 املتعلق باملقاربة املبنية على املخاطر الواجب تطبيقها من قبل 

املصارف واملؤسسات املالية. من جهة أخرى، تواصل تعاوننا مع األسرة الدولية فنظمت »الهيئة« في مقرها 

بالتعاون مع النيابة العامة األسترالية ورشة عمل حول مكافحة متويل اإلرهاب، شارك فيها ممثلون عن األجهزة 

احمللية املعنية وموظفون من وحدات إخبار مالي إقليمية. كما أدت مساهمات مماثلة لـ »الهيئة« إلى مشاركة 

موظفيها الناشطة في دورات تدريبية في اخلارج وعمليات تقييم للبلدان واجتماعات لفرق عمل مختلفة.

وخالل السنة، جتلى تفانيكم في العمل من خالل نشاطات داخلية أخرى، مثل برنامج التعليم املهني املتواصل 

الذي يشمل مجموعة واسعة من املواضيع غايتها إطالع املوظفني على آخر التوجهات والتطورات املستجدة في 

مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. ونذكر أيضًا عملية استحداث وتطوير برامج معلوماتية بهدف 

حتسني إدارة حاجات »الهيئة« املتنامية. كما مت استحداث تقنيات جديدة ألخذ العينات بغية التثبت من امتثال 

املؤسسات امللزمة باإلبالغ، ومت اللجوء إلى أساليب حتقيق أشمل عززت التواصل مع وحدتي مكافحة تبييض 

األموال لدى كل من املديرية العامة لقوى األمن الداخلي واإلدارة العامة للجمارك.

إن انعقاد اإلجتماع العام العاشر ملجموعة الـ »مينافاتف« في بيروت من 9 إلى 12 تشرين الثاني 2009، والذي 

مت خالله اعتماد تقرير التقييم املشترك اخلاص بلبنان، شّكل اعترافًا وإقرارًا بإجنازاتنا، السيما بعد أن ُمنحت 

»الهيئة« درجة »ممتثل إلى حد كبير« بخصوص عدد من التوصيات الهامة الصادرة عن مجموعة العمل املالي.

ال شك في أنني سأفتقد لقاءاتي اليومية معكم وحتى أحاديثنا اجلانبية. أعدكم وعلى الرغم من تولّي منصب نائب 

حاكم مصرف لبنان ورئيس جلنة التنسيق الوطنية ملكافحة تبييض األموال، بأنني سأبقى داعمًا لنشاطات أمانة 

سر »الهيئة« ولكل فرد منكم. 

وفقكم اهلل

محمد البعاصيري

نائب حاكم مصرف لبنان

أمني سر هيئة التحقيق اخلاصة 

  )2009-2001(





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، باإلضافة الى 

دورها احليوي في حماية القطاع املالي من األموال غير املشروعة. وتشمل 

مهامها: تلقي وحتليل اإلبالغات وطلبات املساعدة املتعلقة بعمليات مشبوهة، 

إجراء التحقيقات املالية، رفع السرية املصرفية وجتميد احلسابات، تبادل 

احمللية  السلطات  مع  التنسيق  النظيرة،  األجنبية  اجلهات  مع  املعلومات 

املعنية بإنفاذ القانون، باإلضافة الى اقتراح إدخال إجراءات جديدة متصلة 

مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، والتأكد من أن املصارف وغيرها من املؤسسات امللزمة باإلبالغ تتقيد 

بها. وهذه املهام امللقاة على عاتق »الهيئة« وموظفيها تولد مسؤوليات جمة ال تضطلع بها عادة وحدات اإلخبار 

املالي التقليدية.

ونظرًا لتعاظم املخاطر املتصلة باجلرمية املنظمة وبتجارة املخدرات، إضافة إلى تطور تقنيات تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب، اللذين باتا يشكالن التهديد األكبر لإلقتصاد العاملي، تقوم »الهيئة« من خالل مشاركتها في  

التحديات  ومواجهة  مهامها  بتنفيذ  »إغمونت«  مجموعة  في  وبوصفها عضوًا  »مينافاتف«  الـ  مجموعة  أعمال  

املستجدة. في هذا اإلطار، قدمت املساعدة الفنية على مّر السنني ورعت انضمام عدة وحدات إخبار مالي من 

إقليميتني  منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى مجموعة »إغمونت«، بحيث اكتسبت وحدتا إخبار مالي 

عضوية كاملة في هذه املجموعة، مما يؤكد على الدور احملوري »للهيئة« في تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي 

لتحسني سبل مكافحة اجلرمية العابرة للحدود.

ومتتاز »الهيئة« بتاريخ حافل من اإلجنازات بفضل اإلندفاع املهني ملوظفيها وروح العمل كفريق واحد، وباإلميان 

بضرورة مواصلة اجلهود، من أجل التطور والتكّيف مع التغيرات السريعة التي تطرأ على عالم اجلرمية للتمكن 

من تعّقب املجرمني. كما متتاز »الهيئة« بتوفير التدريب املتواصل ونشر الوعي، وصقل مهارات وخبرات موظفيها 

واألجهزة األخرى املعنية بإنفاذ القانون.

ومبناسبة قيام مجموعة الـ »مينافاتف« مؤخرًا بإصدار تقرير التقييم املشترك اخلاص بلبنان، فإن هيئة التحقيق 

اخلاصة بالتنسيق مع األجهزة املعنية األخرى، عازمة على أخذ توصيات هذا التقرير باإلعتبار ملعاجلة نقاط 

ذات  الدولية  املعايير  إلى مستوى  بلبنان  الكامل  اإلرتقاء  إلى  تهدف  وطنية شاملة  استراتيجية  عبر  الضعف 

الصلة. 

لمقدمة ا
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1| تتألف هيئة التحقيق اخلاصة من:

األستاذ رياض سالمة، حاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه 

من بني نوابه.             رئيسًا

األستاذ وليد علم الدين، رئيس جلنة الرقابة على املصارف

 أو من ينتدبه من بني أعضاء اللجنة.         عضوًا

القاضي سامي منصور، قاض معني في الهيئة املصرفية العليا

أو القاضي أحـمد املعلم، عضو رديف.         عضوًا

األستاذ جوزيف أنطكلي، عضو معني من قبل مجلس الوزراء  

أو األستاذ بطرس كنعان، عضو رديف.         عضوًا

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

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

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

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

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

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

تبييض  لغاية  استخدمت  أنها  يشتبه  والتي  املالية  املؤسسات  أو  املصارف  لدى 

األموال.

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

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

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

تضع »الهيئة« نظامًا لسير عملها. 	•

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

أمني السر

وحدة املدققني واحملققني

وحدة التحقق من اإلجراءات

الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية

وحدة املعلوماتية واألمان

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

    بأمني السر املهام التالية:

اإلشراف املباشر على وحدات »الهيئة«. 	•

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

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

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

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

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

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

والصناعية والتجارية واخلدماتية منها بغية احلؤول دون تبييض األموال من 

خاللها.

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

متابعة الشؤون اإلدارية ملوظفي »الهيئة« واإلشراف على نفقات »الهيئة« والتدقيق  	•
فيها بواسطة من ينتدبه لهذه الغاية.
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إن التحقيق في اإلبالغات عن عمليات مشبوهة وحتليلها يعد من املهام الرئيسية املسندة 

إلى وحدة املدققني واحملققني. وقد لعبت تقنيات التحقيق اجلديدة التي مت اعتمادها خالل 

سنة 2009 دورًا أساسيًا في كشف تفاصيل متعلقة بشبكة إجرامية مؤلفة من أشخاص 

عدد  عبر  مشروعة  غير  أموال  تبييض  بهدف  يديرون شركات صورية  ومعنويني  طبيعيني 

من البلدان. ونظرًا لطبيعة هذه الشبكة العابرة للحدود، فقد كان من الضروري التنسيق 

وتبادل املعلومات مع وحدات اإلخبار املالي املعنية مما أدى الى حتديد هوية شركاء آخرين 

في الشبكة وكشف عالقات مصرفية إضافية. نتيجة لذلك، مت جتميد عدد من احلسابات 

العائدة للمشتبه بهم ورفعت السرية املصرفية عنها وأحيلت نتائج التحقيق إلى املدعي العام 

التمييزي وإلى الوحدات النظيرة في البلدان املعنية.

تشمل مهامها:

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

بأنها تخفي عمليات تبييض أموال.

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

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

املتعلقة بعمليات يشتبه بأنها تشكل عمليات تبييض 

أموال.

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

املشبوهة بغية إدخال املعلومات الواردة فيها في بنك 

املعلومات لديها.

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

لدى  مبهامها  القيام  عند  باإلعتبار  أخذها  بغية 

املصارف واملؤسسات املالية املعنية.

والمحقيقن  المدققين 
وحدة

معلومات من مصادر مختلفة حول عمليات مشبوهة عابرة للحدود

مصارف

 محلية

مصارف

 أجنبية

سلطات 

إنفاذ قانون

وحدة إخبار

 مالي آسيوية

وحدات إخبار

مالي أوروبية

وحدات إخبار

مالي إقليمية

من جهة أخرى، وعلى أثر تلقي »الهيئة« طلبات مساعدة مرسلة من أجهزة محلية وأجنبية، 

بإجراء بحث في عدد من  مبا فيها وحدات إخبار مالي، قامت وحدة املدققني واحملققني 

هوية  من كشف  فتمكنت  املالية.  والعامة، فضاًل عن حتقيقاتها  احلكومية  البيانات  قواعد 

أشخاص وشركاء لهم متورطني في عمليات تبييض أموال. كذلك مت تزويد اجلهات املعنية 

باملعلومات التي مت جمعها حول املشتبه بهم ونتائج التحقيق، وذلك عبر قنوات آمنة، السيما 

نظام »الهيئة« لتبادل املعلومات إلكترونيا )S-RAC( والشبكة اإللكترونية اآلمنة ملجموعة 

»إغمونت« )ESW(، علمًا أن كليهما يشكل البوابة األمثل لتبادل املعلومات محليًا ودوليًا. 

وخالل سنة 2009، عاجلت وحدة املدققني واحملققني 98 إبالغ عن عمليات مشبوهة و111 

إلى  وباإلستناد  احلدود.  عبر  نقدية  مبالغ  بنقل  املتعلقة  التقارير  من  وعدد  طلب مساعدة 

القرارات، قضى  من  عدد  »الهيئة«  إتخذت  التحقيقات،  ونتائج  التي مت جمعها  املعلومات 

أدنى  وجود  حال  في  السيما  بهم،  للمشتبه  العائدة  املصرفية  احلسابات  بتعقب  بعضها 

اشتباه، فيما فرض البعض اآلخر جتميد حسابات ورفع السرية املصرفية عنها عند وجود 

مبررات كافية لإلشتباه. فخالل هذا العام، قامت »الهيئة«، إستنادًا إلى تقارير وحدة املدققني 

واحملققني، برفع السرية املصرفية في 14 حالة وإحالتها إلى املدعي العام التمييزي.  
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في سنة 2009، وافقت هيئة التحقيق اخلاصة على توصية مقدمة من وحدة التحقق من اإلجراءات، 

تقضي مبطالبة املصارف واملؤسسات املالية بإعتماد مقاربة مبنية على املخاطر عند تصنيفهم 

للعمالء والبلدان واخلدمات. بناًء عليه، أصدر مصرف لبنان بتاريخ 9 أيار 2009 التعميم الوسيط 

معززة شملت  ميدانية  رقابة  إجراءات  اعتماد  مت  ذلك،  الى  وإستنادًا  الشأن.  بهذا  رقم 190 

وسائل تقييم جديدة وتقنيات مستحدثة ألخذ العينات، وذلك بهدف تقييم مدى اإلمتثال، السيما 

رقابية  تدابير  تعتمد  املعنية  املؤسسات  أن  من  والتأكد  املخاطر  على  املبنية  املقاربة  ملتطلبات 

إضافية متناسبة مع درجة املخاطر التي حددتها )عالية، متوسطة أو محدودة(. وقد تواصلت 

اجلهود على مدار السنة بغية تعزيز درجة اإلمتثال لدى جميع القطاعات املعنية، وذلك عبر القيام 

بالتحقق من أن املؤسسات امللزمة باإلبالغ مبوجب القانون رقم 318 تعتمد رقابة داخلية مالئمة 

متماشية مع األنظمة النافذة في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. واستهدفت 

أعمال الرقابة امليدانية 22 مصرفًاً و22 مؤسسة مالية و9 شركات حتويل أموال و49 مؤسسة 

صرافة و20 شركة تأمني وشركتي تأجير متويلي ومؤسستي وساطة مالية. 

وحيث أظهرت نتائج الرقابة امليدانية وجوب إتخاذ تدابير تصحيحية، مت الطلب من املؤسسات 

املعنية إعداد خطط ملعاجلة الثغرات ضمن مهل محددة. وبالرغم من اإللتزامات التي قدمتها هذه 

املؤسسات، قامت هيئة التحقيق اخلاصة، في ضوء نتائج تقارير وحدة التحقق من اإلجراءات، 

بإتخاذ قرارات حيال بعضها قضت بتوجيه كتب تنبيه إليها. وعلى صعيد آخر، إتخذت هيئة 

التحقيق اخلاصة قرارات مماثلة عند استعراض نتائج الرقابة املكتبية املعدة من قبل الوحدة 

واملتعلقة بالتقارير السنوية ملفوضي املراقبة حول إجراءات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

املطبقة في املصارف واملؤسسات املالية. ويشمل هذا النوع من الرقابة مراجعة دقيقة ملضمون هذه 

التقارير ومقارنتها بنتائج التقارير امليدانية التي تعدها الوحدة. وفي هذا السياق، مت خالل هذا 

العام تقييم تقارير 61 مصرفًاً و45 مؤسسة مالية ومت إظهار التباين احلاصل.  

كما شارك موظفو وحدة التحقق من اإلجراءات في نشاطات أخرى متصلة بتقرير التقييم املشترك 

اخلاص بلبنان الذي أعدته مجموعة الـ »مينافاتف«، فضاًل عن أعمال تتعلق مبجموعة »إغمونت« 

وتقييم البلدان والتدريب. في هذا السياق، شارك موظفان من الوحدة في ندوتني منظمتني من 

قبل املؤسسة الفدرالية لضمان الودائع )FDIC( بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 

في واشنطن وانضم موظف آخر إلى فريق من املؤسسة املذكورة لتقييم اإلجراءات املتبعة من 

قبل مصرف في نيويورك )تدريب ميداني(. كذلك شارك عدد آخر من موظفي الوحدة في ورشتي 

عمل حول تدريب املقّيمني نظمتهما مجموعة الـ »مينافاتف« في البحرين ومجموعة العمل املالي في 

باريس، كما شارك آخرون في عمليات تقييم مشترك لبلدين في منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا. وأيضًا، ال بّد من ذكر املشاركة في التقييم امليداني الذي خضع له بلد عربي من قبل فريق 

العمل املعني بتوسيع مجموعة »إغمونت«، مما أتاح لهذا البلد إكتساب عضوية كاملة في املجموعة، 

واملشاركة في أعمال فريق تقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على الصعيد الدولي 

 )RRG-ICRG( واجتماعات فريق املراجعة اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا )GTA(

التابعني ملجموعة العمل املالي.

توزيع أعمال التدقيق امليداني (١٢٦)

مؤسسات وساطة مالية
٪١٫٦

مؤسسات صرافة
٪٣٨٫٨

شركات تأمني
٪١٥٫٩

مؤسسات مالية
٪١٧٫٥

مصارف
٪١٧٫٥

شركات
 إيجار متويلي

٪١٫٦

مؤسسات
 حتاويل أموال

٪٧٫١

تشمل مهامها:

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

املالية وسائر املؤسسات املعنية، كل في ما خصه، 

من تنفيذ املوجبات املنصوص عليها في:

 2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  أ( 

)مكافحة تبييض األموال(.

واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  ب( 

تاريخ   7818 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق 

2001/5/18 وتعديالته.

ج(  اإلعالمات الصادرة عن »هيئة التحقيق اخلاصة«.

التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان واملتعلقة  د( 

مبوضوع مكافحة تبييض األموال.

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

باملوجبات املفروضة عليها مبوجب القوانني واألنظمة 

ورفعها إلى »الهيئة« بواسطة أمني السر.

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

والشركات املعنية التي يظهر من خالل التدقيق أنها 

ال تتقيد كليًا أو جزئيًا باإلجراءات املطلوبة ملكافحة 

وفقًا  أوضاعها  تسوية  على  حلثها  األموال  تبييض 

لألصول.

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

بغية إدخالها على بنك املعلومات لديها. 

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

بإجراءات مكافحة تبييض األموال ألخذها باإلعتبار 

عند قيام الوحدة املذكورة بالتحقق لديها من عمليات 

يشتبه بأنها تخفي تبييض أموال.

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

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

ملكافحة تبييض األموال.

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

املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال إلى حاكم 

واإلتصال،  احملددة  املهل  ضمن  لبنان  مصرف 

املالية  واملؤسسات  باملصارف  السر،  أمني  بواسطة 

املعنية للتحقق من قيامها بتنفيذ املالحظات الواردة 

في هذه التقارير.

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

تاريخ   7818 رقم  األساسي  القرار  في  عنها 

تقارير  بني  املقارنة  إجراء  بعد   2001/5/18

مفوضي املراقبة والتقارير التي تعّدها الوحدة.

اإلجراءات التحقق من 
وحدة
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تشمل مهامها:

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

فيها،  التحقيق  اجلاري  العمليات  السيما  أموال، 

وإحالتها إلى اجلهات املعنية بواسطة أمني السر بعد 

موافقة »الهيئة«.

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

بها وأسماء األشخاص املعنيني بتورطهم أو إمكانية 

تورطهم في عمليات تبييض أموال واألحكام الصادرة 

على  جرائم  هكذا  ارتكبوا  الذين  األشخاص  بحق 

اجلغرافي  للتوزيع  وفقًا  املعلومات  هذه  فرز  يتم  أن 

والقطاعات العائدة لكل منها.

تبييض  بعمليات  املتعلقة  املعلومات  تصنيف  يتم 

األموال وفقًا ملصدرها: 

اخلاضعة  املؤسسات  من  مستقاة  معلومات  أ( 

بتاريخ  الصادر  املصارف  سرية  لقانون 

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

ميكن تزويد اجلهات القضائية أو اخلارجية بها 

إال بعد موافقة »الهيئة«.

ب( معلومات مستقاة من املؤسسات غير اخلاضعة 

بتاريخ  الصادر  املصارف  سرية  لقانون 

مؤسسات  الصرافة،  )مؤسسات   1956/9/3

إعطاؤها  ميكن  والتي  املالية،...(  الوساطة 

حتددها  إلجراءات  بناًء  تطلبها  التي  للمراجع 

»الهيئة«.

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

املعمول بها في لبنان لتفعيل مكافحة هذه اجلرائم.

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

جرائم تبييض األموال.

القيام بالدراسات التي تكلف بها. 	•
السر،  أمني  بواسطة  »الهيئة«،  إلى  التوصيات  رفع  	•
الداخلي في عمل  التدقيق  إدخال وسائل  حول سبل 

والصناعية  الزراعية  منها  والسيما  كافة  القطاعات 

دون  احلؤول  بغية  وذلك  اخلدمات  وقطاع  والتجارية 

تبييض األموال من خاللها.

المالية المعلومات  لجمع 
اإلدارية الوحدة 

سلطات رقابية

سلطات قضائية

أنتربولالسفارات

وحدات إخبار مالي

قاعدة البيانات

األمم املتحدة

سلطات إنفاذ
قانون

املؤسسات امللزمة
 باإلبالغ

اجلمارك

السجل التجاري

قاعدة البياناتوزارة املالية

قوى األمن الداخلي

املدعي العام التمييزي

احملاكم

وزارة اخلارجية

كّتاب العدل

جلنة الرقابة
على املصارف

الهيئة املصرفية العليا

تبادل معلومات مع جهات محلية

تبادل معلومات مع جهات خارجية

املتواصل«،  املهني  التعليم  »برنامج  على  املالية  املعلومات  اإلدارية جلمع  الوحدة  تشرف 

فتختار مواضيع هامة إلطالع املوظفني عليها. وتقوم في الوقت نفسه مبسؤولياتها الرئيسية 

جلهة جمع وحفظ املعلومات املتعلقة بجرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب عبر التحديث 

الدوري لقاعدة بيانات تشتمل على نتائج التحقيقات التي جتريها وحدة املدققني واحملققني 

والقرارات التي تتخذها هيئة التحقيق اخلاصة. ومن املهام األساسية األخرى التي نفذتها 

الوحدة، من خالل أمني السر واستنادًا إلى قرارات »الهيئة«، تبادل املعلومات واإلستجابة 

لطلبات املساعدة املرسلة من وحدات إخبار مالي أجنبية وغيرها من اجلهات املختصة. عالوة 

على ذلك، قامت الوحدة باألعمال املتعلقة مبراجعة مذكرات التفاهم املقترحة لضمان صياغة 

صحيحة تتوافق مع القانون اللبناني ومع مبادئ مجموعة »إغمونت« لتبادل املعلومات.

 ولم تقتصر نشاطات الوحدة على ما ورد أعاله، بل شملت أيضا حتديث املوقع اإللكتروني

إلى  شهريًا  محّصنة  حاالت  وإرسال  واألمان،  املعلوماتية  وحدة  مع  بالتعاون  »الهيئة«  لـ 

عمليات  عن  باإلبالغات  متعلقة  إحصائية  بيانات  إعداد  إلى  إضافة  »إغمونت«،  مجموعة 

مشبوهة وطلبات املساعدة التي تلقتها »الهيئة« من املؤسسات امللزمة باإلبالغ ومن السلطات 

احمللية واألجنبية. وخالل السنة، مت إطالق مشروع جديد لتحديث نظام إدخال واستخراج 

املعلومات SIERS، وذلك عبر إضافة خصائص جديدة من شأنها حتسني عملية تصنيف 

وتبويب أسماء األشخاص املشتبه بهم واستخراج بيانات إحصائية متقدمة.

إلى  تهدف  إرشادية«  »ورقة  اقتراح  إلى  املتواصلة  الدراسات  أّدت  آخر،  صعيد  وعلى 

مساعدة املؤسسات امللزمة باإلبالغ على القيام بواجباتها، فتم اعتماد هذه الورقة ونشرت 

على املوقع اإللكتروني لـ »الهيئة«. كما شارك بعض موظفي الوحدة في مهمات تقييم مشترك 

نظمتها مجموعة الـ »مينافاتف« وغيرها من املنظمات، باإلضافة الى تقدمي املساعدة الفنية. 

وأخيرًا، ال بد من ذكر حضور مدير الوحدة لإلجتماعات الدورية لللجنة الوطنية لقمع متويل 

ملكافحة  الوطنية  التنسيق  جلنة  من  لكل  اإلداري  العمل  في  موظفيها  ومشاركة  اإلرهاب 

تبييض األموال واللجنة الوطنية لقمع متويل االرهاب. 
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تشمل مهامها:

وكافة  احلواسيب  الرئيسي،  املشغل  وتفعيل  جتهيز   •
األجهزة التقنية.

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

والسهر  والبرامج  للمعلومات  األمان  إجراءات  وضع  	•
على فعاليتها.

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

املعلومات  إضافة  على  التقنية  واملساعدة  األموال 

الدورية.

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

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

تشغيل وإدارة نظام املراقبة. 	•

إتسمت سنة 2009 باجلهود املتواصلة التي بذلتها وحدة املعلوماتية واألمان بغية تعزيز 

منصة العمل التي يرتكز عليها موظفو هيئة التحقيق اخلاصة في مهامهم اليومية وحتسني 

نوعية اخلدمات املقدمة إليهم، فشمل األمر تطوير األجهزة وبرامج املعلوماتية األساسية 

باإلضافة الى تطوير إجراءات األمان.

فيما يتعلق باألجهزة، مت استبدال أجهزة الكومبيوتر، املكتبية واحملمولة، بأجهزة جديدة 

كما مت حتسني شبكة الطابعات. وبالرغم من بساطتها، فقد أثرت عملية التطوير هذه 

إيجابًا على الفعالية واإلنتاجية. كما أن العمل املتعلق بتطوير البرامج األساسية )نظام 

وحفظ  مسح  وعمليتي  البيانات  قاعدة  إدارة  ونظام  املركزي  الكومبيوتر  جهاز  تشغيل 

امللفات( كان له أيضًا وقع إيجابي على العمل اليومي للموظفني. 

ومن األعمال الهامة األخرى التي أجنزت، نظام األمان اجلديد وتطوير البرامج املعتمدة. 

والواقع أنه عند النظر في احلاجة إلى برامج جديدة، تدخل معايير عدة في اإلعتبار قبل 

شراء برامج جاهزة أو تطوير أخرى داخليًا. لذا مت العمل خالل السنة على عدة أجزاء من 

البرامج باتت حاليًا في مراحل مختلفة من التطوير. وال بد من ذكر البرنامج التطبيقي 

اخلاص بوحدة التحقق من اإلجرات، الذي يتم تطويره ويخضع لبعض التحسينات. أما 

نظام توزيع املراسالت اإللكترونية )SEEDS( الذي بلغ مرحلة متقدمة، فينبغي إخضاعه 

كونه معرض ملستخدمني  فيه،  األمان  التحقق من خصائص  بهدف  إلختبارات صارمة 

ومخاطر من خارج »الهيئة«.

واألمان المعلوماتية 
وحدة

توزيع الوقت وفق املهام

حتديث 
البرامج

برمجة 
وفق الطلب

دعمأمان
 املستخدمني

أمور
 أخرى

معدات
 وجتهيزات

من جهة أخرى، مت وضع نظام إدارة احلاالت ونظام فهرسة املراسالت احملفوظة موضع 

التنفيذ. فقد مت استحداث البرنامج األول لتلبية احلاجات املتزايدة عند البحث عن بيانات 

متعلقة بحاالت سابقة وإعداد التقارير اإلحصائية املناسبة. أما البرنامج الثاني، فيتيح 

إضافة كلمات أساسية )Key Words( مرتبطة بامللفات التي مت مسحها وحفظها مما 

يجعل عملية البحث في احملفوظات أفضل وأسرع.

عن  املعلومات  شبكة  فصل  خالل  من  األمان  إجراءات  تعزيز  مت  تقدم،  ما  على  عالوة 

إلى  للدخول  مخصص  كومبيوتر  جهاز  مستخدم  يستطيع  ال  بحيث  اإلنترنت،  شبكة 

وكومبيوتر  املعلومات  شبكة  الى  للدخول  نفسه  اجلهاز  يستعمل  أن  اإلنترنت  شبكة 

البيانات املركزي. أما البريد اإللكتروني، فأصبح ميّر عبر جهاز مركزي منفصل خاص 

بالبريد ومجهز باحلماية املناسبة )Firewalls, Filters(. كما أصبح يتم معاجلة البريد 

اإللكتروني بواسطة نظام لغربلة املضمون، مما مينع وصول الرسائل غير املرغوب فيها.

تبادل معلومات مع جهات محلية

تبادل معلومات مع جهات خارجية
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تؤمن هيئة التحقيق اخلاصة بأن رأسمالها البشري هو مصدر غناها الفعلي. لذلك، تولي 

لتفعيل  أمر ضروري  أهمية قصوى، وهذا  املوظفني وصقل مهاراتهم  تدريب  موضوع 

العمل اليومي وللقيام باملهام التي تتطلب مهارات استثنائية كنشر الوعي الالزم وتقدمي 

املساعدة الفنية واملشاركة في مهمات تقييم مشترك تنظمها هيئات دولية وإقليمية. في 

هذا السياق، شارك موظفو »الهيئة« خالل هذا العام في العديد من النشاطات منها ما 

نظمته »الهيئة« بالتعاون مع جهات أخرى، كورشة العمل التي دامت أربعة أيام حول 

إن املؤمتر السنوي الثاني حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب الذي عقدته في دبي جمعية 

وتعزيز  للتواصل  جسرًا  شكل   ،)ACAMS( األموال  تبييض  مكافحة  في  املتخصصني  اخلبراء 

األموال ومتويل  تبييض  نحو 35 خبيرًا في مكافحة  املهارات، السيما بحضور  املعلومات وصقل 

اإلرهاب أتوا من جميع أنحاء العالم لتبادل اخلبرات من خالل احملاضرات وورش العمل والطاوالت 

املستديرة. كانت هذه مناسبة جيدة للتفاعل مع عدد كبير من املشاركني املعنيني بهذا املجال مما 

أضفى على املؤمتر طابعًا خاصًا.
                أحمد

وفد  البحرين ضمن  في  »مينافاتف«  الـ  ملجموعة  التاسع  العام  لإلجتماع  فرصة حضوري  كانت 

»الهيئة«، إضافة الى مشاركتي في ورشة العمل التي نظمت ليوم واحد على هامش هذا اإلجتماع، 

مناسبة لإلطالع على مسائل تهم املنطقة ككّل. شارك في ورشة العمل هذه والتي كانت مفيدة للغاية، 

محاضرون من اخلزينة األميركية تناولوا مجموعة واسعة من املواضيع، منها التنسيق احمللي وكيفية 

التعامل مع األجهزة اإللكترونية املضبوطة في مسرح اجلرمية ومصادر املعلومات املالية.

                سارة

العمليات  كشف  وسائل  حول  الفدرالي  اإلحتياطي  نظمها  عمل  ورشة  في  واشنطن  في  شاركنا 

املصرفية املزورة. فاطلعنا على آخر التطورات والتوجهات في مجال اجلرائم املالية، السيما أساليب 

والتقاء خبراء من أجهزة مختلفة، كما كانت  للتواصل  الورشة منصة  املبكر. وقد شكلت  كشفها 

مفيدة للغاية إذ تضمنت دراسة حاالت واقعية عرضها مسؤولون من ذوي اخلبرات العالية.

                  ميّ 

                            زينة

من التجارب القيمة التي حظينا بها هذه السنة، إنضمامنا إلى فريق من مدققي املؤسسة الفدرالية 

لضمان الودائع )FDIC( ومديرية الرقابة املصرفية لوالية نيويورك، وذلك بهدف إجراء تقييم ميداني 

ملصرف في هذه الوالية. وقد اطلعنا خالل هذه املهمة التي استمرت ثالثة أسابيع على تقنيات جديدة 

ألخذ العينات ولتقييم آداء املسؤولني املصرفيني. مت التركيز على إجراءات الرقابة وأساليب التحليل 

التي تعتمدها اجلهات الرقابية األميركية، وقد شكلت هذه املهمة تدريبًا ميدانيًا مفيدًا للغاية وفرصة 

لتعميق معرفتنا بفضل املعلومات التي زودنا بها، السيما وأنه بإمكاننا توظيف اخلبرات املكتسبة عند 

قيامنا بالتحقق من درجة إمتثال املؤسسات املعنية في لبنان.
                     وليد

                 عمر

      

الموظفين
تدريب
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شكلت مشاركتي في املؤمتر اخلاص باملراقبني املصرفيني في اإلقتصادات الناشئة، الذي نظمه البنك 

الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واإلحتياطي الفدرالي األميركي، جتربة استثنائية دامت 

عشرة أيام. وقد تناول املؤمتر مواضيع هامة مثل األنظمة السليمة في القطاع املالي واملقاربات 

للغاية،  وكانت مجدية  مناقشتها  في  التعمق  التي مت  املواضيع  ومن  املختلفة.  والرقابية  التنظيمية 

الرقابة املبنية على املخاطر ومكافحة تبييض األموال في املؤسسات املالية، فضاًل عن تقنيات الرقابة 

ذات الصلة. 
                     فيكان 

لقد إستفدنا جدًا من مشاركتنا في ورشة عمل تدريب املقّيمني التي نظمتها مجموعة العمل املالي 

العمل هذه  ورشة  وكانت  باريس.  في  اإلقتصادي«  امليدان  في  والتنمية  التعاون  »منظمة  مقر  في 

عن  الصادرة  اخلاصة  والتسع  األربعني  التوصيات  السيما  الدولية،  باملعايير  تذكير  إعادة  مبثابة 

التقييم املستخدمة عند دراسة نظام مكافحة  تقنيات  التركيز على  املالي. كما أن  العمل  مجموعة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املطبق في بلد ما، عزز فهمنا لسير عملية التقييم املشترك في جميع 

مراحلها.
                       بدر

                         جومانا

شاركت في ورشة العمل الثالثة ملجموعة الـ »مينافاتف« حول تدريب املقّيمني التي عقدت في البحرين 

والتي كانت مناسبة لتعميق فهمي لعملية التقييم املشترك. كذلك التقيت بخبراء من منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا متمرسني في ميادين القانون واملال وإنفاذ القانون، األمر الذي عزز فهمي 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. وعمومًا،  تفعيل نظام مكافحة  التي تسهم في  العناصر  ملختلف 

زودتني ورشة العمل هذه باخللفية الالزمة للمشاركة مستقباًل في مهمات التقييم املشترك.

                  رلى

اجلرائم  »مكافحة  بعنوان  املركزي  فرنسا  مصرف  نظمها  ندوة  في  مشاركتنا  بفضل  لنا،  تسّنى 

املالية وتبييض األموال«، أن نطلع على نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في فرنسا 

وعلى النشاطات والعمليات التي تقوم بها وحدة اإلخبار املالي الفرنسية )TRACFIN( وغيرها 

من السلطات الرقابية والسلطات املعنية بإنفاذ القانون في فرنسا. وقد حضر الندوة مشاركون من 

بلدان أوروبية ومن بلدان أخرى، مما أغنى النقاش. وبشكل عام، شكلت هذه الندوة فرصة ممتازة 

لتوسيع نطاق معرفتنا وتبادل خبراتنا. 
               وجدي

                  هيثم  

التحقيقات املالية املتعلقة بجرائم متويل اإلرهاب والتي مت تنظيمها باإلشتراك مع النيابة 

العامة األسترالية. وقد أتاح هذا احلدث الهام للموظفني أن يطلعوا على عمل األجهزة 

املتخصصة في التحقيقات املالية املتصلة بتمويل اإلرهاب، وكيف أن هذا املوضوع هو 

بطبيعته عابرًا للحدود ويتطلب التنسيق بني األجهزة املعنية في العالم.
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تدريب إقليمي ودولي

تدريب محلي

املوضوعاجلهة املنظمةالتاريخ
عدد املوظفني

 املشاركني

الفصل األول
 هيئة التحقيق  

 اخلاصة

- استخدام بيانات هوية مسروقة 

- حتليل تقرير تقييم متبادل أعدته مجموعة العمل املالي
املوظفون املعنيون

الفصل الثاني
هيئة التحقيق 

اخلاصة

- استخدام املصارف والشركات الوهمية في عمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

- حتليل تقرير تقييم متبادل أعدته مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

- مبادرة األمم املتحدة والبنك الدولي املتعلقة بوسائل استرجاع األمالك املسروقة

املوظفون املعنيون

4- حتديات اإلدارة الرشيدة في القطاع املصرفيمصرف لبنان

الفصل الثالث 
هيئة التحقيق 

اخلاصة

- حتليل تقرير تقييم متبادل أعدته مجموعة العمل املالي 

- ملخص عن مؤمتر مكافحة اجلرائم املالية الذي عقد في فرنسا

- إرشادات مجموعة العمل املالي املتعلقة بقرارات مجلس األمن ذات الصلة مبكافحة انتشار أسلحة 

الدمار الشامل

املوظفون املعنيون

الفصل الرابع

هيئة التحقيق 

اخلاصة

- ورقة البنك الدولي املتعلقة مبخاطر استعمال خدمات الهاتف اجلوال املالية للقيام بعمليات تبييض 

أموال ومتويل إرهاب
املوظفون املعنيون

هيئة التحقيق 

اخلاصة / 

النيابة العامة 

األسترالية

- ورشة عمل حول التحقيقات املالية املتعلقة بجرائم متويل اإلرهاب )حضرها أيضًا ممثلون عن جلنة 

إخبار  ووحدة  الداخلي  األمن  قوى  التمييزي، اجلمارك،  العام  النائب  مكتب  املصارف،  على  الرقابة 

مالي إقليمية(

8

احلدث / املكاناجلهة املنظمةالتاريخ
عدد املوظفني 

املشاركني

الفصل األول

ACAMS
- املؤمتر السنوي الثاني اخلاص مبنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

  )دبي، اإلمارات العربية املتحدة(
3

املعهد املصرفي الدولي

- مصرف فرنسا املركزي

- مؤمتر مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال 

  )مارن ال فاليه نوازيال، فرنسا( 
1

مجموعة العمل املالي
- ورشة عمل لتدريب املقّيمني 

  )باريس، فرنسا(
2

املؤسسة الفدرالية  

األميركية لضمان

)FDIC( الودائع 

- تدقيق ميداني لتقييم مدى امتثال أحد املصارف األميركية لإلجراءات املطلوبة

  )واشنطن، الواليات املتحدة األميركية(
2

الفصل الثاني

مجموعة العمل املالي ملنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

- ندوة حول دور األجهزة األمنية في تطبيق قوانني مكافحة تبييض األموال ومتويل   

  اإلرهاب )املنامة، البحرين(
3

املعهد املصرفي الدولي 

- مصرف فرنسا املركزي

- مؤمتر مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال

    )مارن ال فاليه نوازيال، فرنسا( 
2

اإلحتياطي الفدرالي 

األميركي

- ورشة عمل حول وسائل كشف العمليات املصرفية املزورة

  )واشنطن، الواليات املتحدة األميركية(
2

الفصل الثالث
مجموعة العمل املالي ملنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا

- ورشة عمل لتدريب املقييمني 

   )املنامة، البحرين(
3

الفصل الرابع

البنك الدولي، صندوق 

النقد الدولي واإلحتياطي 

الفدرالي األميركي

- مؤمتر خاص باملراقبني املصرفيني في اإلقتصادات الناشئة

  )واشنطن، الواليات املتحدة األميركية(
1

البنك الدولي / مكتب 

البرنامج اإلمنائي لألمم 

املتحدة

- مؤمتر حول التعاون في مجال مكافحة الفساد واجلرائم املالية في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا )شرم الشيخ، جمهورية مصر العربية(
1
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تقوم هيئة التحقيق اخلاصة بتقدمي املساعدة الفنية إنطالقًا من قناعتها الراسخة بأن 

مكافحة اجلرمية غالبًا ما تتطلب، باإلضافة الى تعاون داخلي بني أجهزة إنفاذ القانون 

احمللية، تعاونًا دوليًا مع وحدات اإلخبار املالي ومع األجهزة األجنبية املختصة. في هذا 

السياق، نّظمت »الهيئة« سنة 2009 بالتعاون مع النيابة العامة األسترالية ورشة عمل 

وقد دعت  اإلرهاب.  بجرائم متويل  املتعلقة  املالية  التحقيقات  تناولت  أيام  أربعة  دامت 

القانون ومن  بإنفاذ  املعنية  العمل هذه خبراء من األجهزة احمللية  إلى ورشة  »الهيئة« 

وحدات إخبار مالي إقليمية. كما نّظمت »الهيئة« ورشة عمل ملدة يومني، بطلب من دولة 

عضو في مجموعة الـ »مينافاتف«، وذلك في إطار برنامج مساعدة فنية متواصل أعد 

الذي حضره موظفون  الفنية،  برنامج املساعدة  الدولة. وقد تضمن  وفق حاجات هذه 

متصلة  محّصنة  حاالت  دراسة  واملالي،  املصرفي  والقطاع  املالي  اإلخبار  وحدة  من 

املساعدة  تقدمي  مجال  في  »الهيئة«  التزام  عن  األخرى  األمثلة  ومن  األموال.  بتبييض 

الفنية والتعاون اإلقليمي، تعاونها الوثيق مع وحدة إخبار مالي تابعة لدولة عضو في 

مجموعة الـ »مينافاتف«، وذلك بهدف مساعدة هذه الوحدة على إكتساب عضوية كاملة 

في مجموعة »إغمونت«.

الفنية  املساعدة  تقدمي  »الهيئة« من خالل أحد موظفيها في  ذلك، ساهمت  عالوة على 

أوروبي  بلد  إلى  واألمان  املعلوماتية  مجال  في  األوروبية،  املفوضية  عبر  واخلبرات، 

عضو في مجموعة »إغمونت«. وثمة مساهمات أخرى جديرة بالذكر كمشاركة موظفي 

»الهيئة« في مهمات تقييم مشترك نظمتها مؤسسات دولية وإقليمية. وفي هذا السياق، 

انضم موظف من »الهيئة« إلى فريق من خبراء صندوق النقد الدولي لتقييم امتثال بلد 

وانضم  اإلرهاب.  ومتويل  األموال  تبييض  مبكافحة  اخلاصة  الدولية  للمعايير  إفريقي 

موظفان آخران، كل على حدى كخبراء ماليني، إلى فريقني من املقّيمني تابعني ملجموعة 

 

الـ »مينافاتف« في إطار عمليات تقييم مشترك لبلدين عضوين في املجموعة.

كما شاركت »الهيئة«، عبر موظفيها ومن خالل مجموعة الـ »مينافاتف«، في اجتماعات 

فريق املراجعة اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا )RRG( التابع ملجموعة العمل 

املالي التي عقدت في مملكة البحرين، وذلك لدراسة اخلطوات التي اتخذتها عدد من 

الدول أحيلة إليه من قبل فريق مراجعة التعاون الدولي )ICRG(. وساهمت أيضًا من 

خالل موظفيها في اجتماعات برنامج تقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على 

الصعيد الدولي )GTA( الذي ترعاه مجموعة العمل املالي، فكانت هذه اإلجتماعات التي 

عقدت في ليون وباريس وفي جزر الكاميان، فرصة هامة لتبادل األفكار واآلراء وأثبتت 

فاعليتها عند صياغة الفصل املتعلق بـ»خصائص تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على 

املستوى احمللّي للبلدان«.  

أخرى  وإلتزامات 
لفنية ا لمساعدة   ا
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احلدث / املكاناجلهة املنظمةالتاريخ

عدد 

املوظفني 

املشاركني

نوع املشاركة

الفصل األول

ACAMS
إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  مبنطقة  اخلاص  الثاني  السنوي  املؤمتر 

)دبي، اإلمارات العربية املتحدة(
محاضر1

املتحدة  األمم  مكتب  الدولي،  النقد  صندوق 

الدولي،  البنك  واملخدرات،  اجلرمية  ملكافحة 

الشرق األوسط  املالي ملنطقة  العمل  ومجموعة 

وشمال إفريقيا

ورشة عمل حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب مخصّصة لوحدة 

اإلخبار املالي وأجهزة األمن العراقية )بيروت، لبنان(
محاضرون4

مجموعة »إغمونت« - فريق عمل تقدمي املساعدة

رعاية وحدة إخبار مالي لبلد عضو في مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا ملساعدتها على اإلنتساب ملجموعة »إغمونت« )بلد 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا(

مقّيم1

مجموعة العمل املالي / مجموعة العمل املالي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

املشاركة في مهمة تقييم مشترك لبلد عضو في مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا )بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا(
مقّيم1

هيئة التحقيق اخلاصة
ورشة عمل مخصصة لبلد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )بلد 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا(
محاضران2

الفصل الثاني

األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  مجموعة 

وشمال إفريقيا
محاضر1ورشة عمل لتدريب املقيمني )املنامة، البحرين(

إجتماعات عمل2اإلجتماع العام ملجوعة »إغمونت« وفرق العمل التابعة )الدوحة، قطر(مجوعة »إغمونت«

األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  مجموعة 

وشمال إفريقيا

إجتماعات وجهَا لوجه للمقيمني ومندوبني من بلد في منطقة الشرق األوسط 

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

األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  مجموعة 

وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام التاسع ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا )املنامة، البحرين(
ضمن وفد »الهيئة«3

مقّيم1املشاركة في مهمة تقييم مشترك لبلد إفريقي )بلد إفريقي(صندوق النقد الدولي

الفصل الثالث

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

اإلرهاب )بيروت، لبنان(
محاضر1

محاضران2تدريب القطاع املصرفي – عرض حلاالت محّصنة )بيروت، لبنان(جمعية املصارف في لبنان

مجموعة العمل املالي / مجموعة العمل املالي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

إجتماعات وجهَا لوجه للمقيمني ومندوبني من بلد في منطقة الشرق األوسط 

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

املفوضية األوروبية
مجموعة  في  عضو  لبلد  واملعلوماتية  األمان  مجال  في  إستشارة  تقدمي 

»إغمونت« عبر برنامج للمفوضية األوروبية )بلد أوروبي(
خبير إستشاري1

مجموعة العمل املالي
اإلجتماع العام ملجموعة العمل املالي / إجتماع فريق تقييم مخاطر تبييض 

األموال ومتويل اإلرهاب على الصعيد الدولي )ليون، فرنسا(
إجتماع عمل1

الفصل الرابع

محاضران2تدريب القطاع املصرفي – عرض حلاالت محّصنة )بيروت، لبنان(جمعية املصارف في لبنان

العاملي  اإلحتاد  العربية،  املصارف  إحتاد 

للمصرفيني العرب واحتاد املصارف التركية

إدارة  إفريقيا حول  األوسط وشمال  الشرق  منطقة  لدول  املنتدى اخلامس 

املخاطر واإلمتثال )إسطنبول، تركيا(
محاضر1

إجتماع عمل1إجتماع فرق العمل التابعة ملجموعة »إغمونت«  )ماليزيا، كواالملبور(مجموعة »إغمونت«

هيئة التحقيق اخلاصة / النيابة العامة 

األسترالية

ورشة عمل حول التحقيقات املالية املتعلقة بجرائم متويل اإلرهاب

)بيروت، لبنان(
محاضرون4

األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  مجموعة 

وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام العاشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا  )املنامة، البحرين(
ضمن وفد »الهيئة«12

األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  مجموعة 

وشمال إفريقيا
إجتماع عمل2إجتماع أعضاء فريق عمل املساعدة الفنية واحلاالت املوصوفة )بيروت، لبنان(

مجموعة العمل املالي 
)املنامة،  املالي  العمل  ملجموعة  التابع  اإلقليمي  املراجعة  فريق  إجتماعات 

البحرين(
إجتماع عمل1

مصرف سوريا املركزي
تبييض األموال ومتويل  اإلمتثال في مكافحة  أنظمة  مؤمتر حول متطلبات 

اإلرهاب )دمشق، سوريا(
محاضران2

مجموعة العمل املالي / مجموعة العمل املالي 

ملنطقة الكاراييب

إجتماعات اخلبراء )برنامج تقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 

على الصعيد الدولي( )جزر الكاميان(
إجتماع عمل1

األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  مجموعة 

وشمال إفريقيا

لبلد في منطقة الشرق األوسط وشمال  اإلشتراك في مهمة تقييم مشترك 

إفريقيا )بلد في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا(
مقّيم1

املساعدة الفنية وإلتزامات أخرى 
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نوع املشاركةاحلدث / املكاناجلهة املنظمةالتاريخ

الفصل األول

ACAMS
تكرمي د. البعاصيري من قبل ACAMS في مؤمترها السنوي الثاني اخلاص مبنطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا )دبي، اإلمارات العربية املتحدة(
كلمة إفتتاح وتكرمي

صندوق النقد الدولي، مكتب األمم املتحدة 

ملكافحة اجلرمية واملخدرات، البنك الدولي، 

الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  ومجموعة 

األوسط وشمال إفريقيا

ورشة عمل حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب مخصّصة لوحدة اإلخبار 

املالي وأجهزة األمن العراقية )بيروت، لبنان(
محاضر

اخلزانة األميركية

إجتماع أعضاء املجموعة اإلستشارية املعنية بتقدمي مقترحات حول حتسني وتطوير 

أنظمة القطاع املالي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا )القاهرة، جمهورية مصر 

العربية(

إجتماعات عمل

اإلجتماع العام ملجموعة العمل املالي )باريس، فرنسا(مجموعة العمل املالي

بعثة مجموعة العمل 

املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

املعهد املصرفي السعودي
اململكة  )الرياض،  اإلمتثال   وإجراءات  األموال  تبييض  مكافحة  حول  السنوي  املؤمتر 

العربية السعودية(
محاضر

الفصل الثاني

العمل  مجموعة  اخلاصة،  التحقيق  هيئة 

وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي 

التابع  الفنية  املساعدة  ومكتب  إفريقيا 

للخزانة األميركية

كلمة إفتتاحورشة عمل حول طرق التحليل في التحقيقات املالية )بيروت، لبنان(

الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  مجموعة 

األوسط وشمال إفريقيا

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  ملجموعة  التاسع  العام  اإلجتماع 

)املنامة، البحرين(
إجتماعات عمل

إجتماعات عملاإلجتماع العام ملجموعة »إغمونت« )الدوحة، قطر(مجوعة »إغمونت«

الفصل الثالث

محاضرمؤمتر حول حتديات اإلدارة الرشيدة في القطاع املصرفي )بيروت، لبنان(مصرف لبنان 

إجتماعات عملزيارة عمل إلى أمانة سر مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقياهيئة التحقيق اخلاصة

اإلخبار  وحدة   / اخلاصة  التحقيق  هيئة 

املالي في أستراليا

زيارة عمل إلى وحدة اإلخبار املالي واملصرف املركزي وأجهزة أخرى معنية مبكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في أستراليا

إجتماعات عمل

الفصل الرابع

هيئة التحقيق اخلاصة / مصرف لبنان
زيارة عمل إلى وحدة اإلخبار املالي واملصرف املركزي لدولة في منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا لبحث سبل تقدمي املساعدة الفنية املطلوبة
إجتماعات عمل

الدولي  النقد  صندوق  الدولي،  البنك 

واإلحتياطي الفدرالي األميركي

املتحدة  الواليات  )واشنطن،  الناشئة  اإلقتصادات  في  املصرفيني  باملراقبني  خاص  مؤمتر 

األميركية(
محاضر

العاملي  اإلحتاد  العربية،  املصارف  إحتاد 

للمصرفيني العرب واحتاد املصارف التركية

املخاطر  إدارة  حول  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  لدول  اخلامس  املنتدى 

واإلمتثال )إسطنبول، تركيا(
محاضر

العامة  النيابة   / اخلاصة  التحقيق  هيئة 

األسترالية
كلمة إفتتاحورشة عمل حول التحقيقات املالية املتعلقة بجرائم متويل اإلرهاب )بيروت، لبنان(

الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  مجموعة 

األوسط وشمال إفريقيا

إفريقيا   وشمال  األوسط  الشرق  ملنطقة  املالي  العمل  ملجموعة  العاشر  العام  اإلجتماع 

)بيروت، لبنان(
إجتماعات عمل

مصرف سوريا املركزي
اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  في  اإلمتثال  أنظمة  متطلبات  حول  مؤمتر 

)دمشق، سوريا(
كلمة إفتتاح وتكرمي

مشاركات أمني السّر
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بتورطه في  بنك مراسل معلومات عن عميل يشتبه  لبنان من  تلقى مصرف عامل في 

عمليات تزوير وتبييض أموال. فأرسل على الفور إبالغًا عن عملية مشبوهة إلى هيئة 

التحقيق اخلاصة.

على  للحصول  أجنبية  مالي  إخبار  وحدة  مساعدة  وطلبت  »الهيئة« حتقيقاتها  باشرت 

معلومات إضافية متعلقة بإفادات ومذكرات حجز، كما طلبت من السلطات احمللية املعنية 

بإنفاذ القانون تزويدها باملعلومات املتوفرة لديها حول الشخص املتورط. ومبوازاة ذلك، 

أظهر التحقيق الذي باشرت به »الهيئة« في القطاع املالي وجود عدة حسابات مصرفية 

عائدة للشخص املعني إستخدمت لتلقي حتويالت من اخلارج. 

تبني أيضًا »للهيئة« أن للمشتبه به ثالثة شركاء متورطني في عمليات إحتيالية متعلقة 

برهونات عقارية استخدموا فيها إفادات عقارية وكشوفات حسابية وإقرارات ضريبية 

مزورة للحصول من مؤسسات مالية أجنبية على قروض مجموعها 1.5 مليون دوالر، 

هذه  ولدى حتليل  لبنان.  في  إلى حسابات مصرفية  منها  دوالر  ألف  مت حتويل 350 

احلسابات، تبنّي حصول حتويالت إلكترونية عديدة وشيكات وعمليات نقدية بني املشتبه 

بهم األربعة.  

قررت »الهيئة« رفع السرية املصرفية عن احلسابات املصرفية املشبوهة وأحالت نتائج 

حتقيقاتها إلى املدعي العام التمييزي وإلى وحدة اإلخبار املالي األجنبية املعنية. 

عقارية رهونات  عبر 
وإحتيال تزوير 
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قام عميل بفتح حساب في مصرف محلي بإيداع مبلغ 100 دوالر أميركي، وعند تعبئة 

املصرف ألمنوذج معرفة العمالء، صّرح العميل بأنه تاجر سيارات مستعملة. بعد فترة 

وجيزة، تلقى العميل من أربع شركات تعمل في آسيا أربع حتاويل بلغ مجموعها 116 

فإتصل  العمليات  لهذه  تبرير  وجود  من  التحقق  املصرف  حاول  عندها،  دوالر.  ألف 

بالعميل واكتشف أن أرقام الهاتف املزود بها غير صحيحة. عالوة على ذلك، تضّمنت 

إحدى رسائل »السويفت« عنوانًا يدعو إلى الشك. في املقابل رفض العميل تقدمي أي 

دليل أو تفسير وطلب من املصرف إصدار شيك مصرفي لصاحله بقيمة كامل الرصيد. 

فقام املصرف بإرسال إبالغًا عن عملية مشبوهة إلى هيئة التحقيق اخلاصة. 

باشرت »الهيئة« حتقيقاتها وتلقت بعد فترة قصيرة من مصرف آخر إبالغًا عن عملية 

مشبوهة بشأن الشخص نفسه. وفي هذه املرة، تضمن أمنوذج معرفة العمالء معلومات 

تفيد بأن الشخص املعني ميلك في إفريقيا شركة لبيع قطع السيارات، كما وأن املعلومات 

املتعلقة بالعناوين وبأرقام الهاتف مختلفة عن تلك املوجودة في األمنوذج املذكور آنفًا. 

توسعت »الهيئة« في حتقيقاتها واتصلت بالسلطات احمللية املعنية بإنفاذ القانون وبوحدة 

إخبار مالي نظيرة آسيوية، كما عّممت اسم املشتبه به على جميع املصارف واملؤسسات 

التحقيق  في  تساعدها  قد  إضافية  معلومات  على  للحصول  لبنان  في  العاملة  املالية 

اجلاري. وقد تبني أن للمشتبه به حسابًا في مصرف ثالث أودع فيه شيكًا مسحوبًا على 

أحد املصارف املبلغة، فضاًل عن تلقيه لتحاويل إلكترونية أحدها من شركة في آسيا. 

كما وأن أسماء مدراء الشركات اآلسيوية اآلمرة بالتحاويل، والتي أرسلتها وحدة اإلخبار 

املالي النظيرة، فقد ظهرت جميعها في قاعدة بيانات »الهيئة«. 
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ونظرًا لتناقض املعلومات الواردة في أمنوذج معرفة العمالء بني مصرف وآخر، فضاًل 

مبرر  ال  نقدية  وعمليات  إلكترونية  حتاويل  شملت  معقدة  مصرفية  عمليات  وجود  عن 

إقتصادي لها، إضافة الى املعلومات الهامة املرسلة من وحدة اإلخبار املالي األجنبية 

عن مدراء الشركات اآلسيوية اآلمرة بالتحاويل، قامت هيئة التحقيق اخلاصة بتجميد 

إلى  التحقيق  نتائج  وأحالت  عنها  املصرفية  السرية  وبرفع  املشبوهة  جميع احلسابات 

املدعي العام التمييزي. 

الحظت شركة دولية لتحويل األموال مسجلة في لبنان أن أحد عمالئها طلب من ثالث 

وكالء فرعيني لها إجراء عدة حتاويل في يوم واحد. فأجرت عندها تدقيقًا داخليًا ملراجعة 

أية نشاطات سابقة للعميل، فتبني أنه كان قد طلب تنفيذ حتاويل إلكترونية عديدة خالل 

لم تتمكن من معرفة مصدر  بلد إفريقي. وحيث أن الشركة  فترة قصيرة ملستفيد في 

األموال ومن السبب الكامن وراء هذه التحاويل، قامت بإرسل إبالغًا عن عملية مشبوهة 

إلى هيئة التحقيق اخلاصة.

باشرت »الهيئة« حتقيقاتها فإتصلت أواًل بالسلطات احمللية املعنية بإنفاذ القانون جلمع 

معلومات عن املشتبه به، كما تلقت بناًء على طلبها، من الوكيل األجنبي لشركة حتويل 

األموال، معلومات عن املستفيد من التحويالت. وفي بحثها عن نشاطات أخرى قد تكون 

حصلت في القطاع املالي، عّممت »الهيئة« إسم املشتبه به على جميع املصارف واملؤسسات 

املالية العاملة في لبنان. وأظهر التحقيق أن شركة حتويل أموال أخرى كانت قد قامت 

سابقًا، بناًء لطلب املشتبه به، بتنفيذ عدة عمليات حتويل إلى املستفيد نفسه في إفريقيا وإلى 

مستفيد آخر في أوروبا. واستنادًا إلى هذه النتائج، وسعت »الهيئة« حتقيقاتها فاتصلت 

بوحدتي اإلخبار املالي املعنيتني في إفريقيا وفي أوروبا، طالبًة مساعدتهما للحصول على 

معلومات حول املستفيدين من هذه التحاويل وعالقتهما باملشتبه به.

حيث أن املشتبه به لم يتمكن من حتديد مصدر األموال للشركة التي أرسلت اإلبالغ 

والسبب الكامن وراء التحاويل اإللكترونية العديدة، وألن ال مبرر إقتصادي ظاهر لهذه 

العمليات، قررت »الهيئة« إحالة القضية إلى املدعي العام التمييزي للبت بها.

عبر مشبوهة  عمليات 
شركات تحويل أموال 
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تلقت هيئة التحقيق اخلاصة من النيابة العامة التمييزية معلومات تتعلق بإتهامات موجهة 

ضد مجموعة أشخاص، من جنسيات مختلفة، يشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية في 

لبنان. 

وفي سعيها لكشف مصادر متويل هؤالء األشخاص، عممت »الهيئة« أسماءهم على جميع 

املصارف واملؤسسات املالية ملعرفة ما إذا كانوا ميلكون حسابات لديها ولإلستعالم عن 

وجود أية حسابات عائدة لهم بشكل غير مباشر عبر شركات أو أشخاص آخرين.

والتدقيق  السجالت  مراجعة  وعند  عدة حسابات مصرفية،  التحقيق وجود  وقد كشف 

في الكشوفات املصرفية، تبني أن هذه احلسابات متّول بشكل أساسي بواسطة ودائع 

نقدية صغيرة. قررت »الهيئة« جتميد هذه احلسابات وأحالت نتائج التحقيق مع الوثائق 

إلى  املعنيني  لألشخاص  العائدة  احلسابات  وكشوفات  العمالء  معرفة  الثبوتية ومناذج 

املدعي العام التمييزي. 

تلّقت هيئة التحقيق اخلاصة من وحدة إخبار مالي إقليمية طلب مساعدة يتعلق بأحد 

للحصول على  لها مستندات مزورة  الذي احتال على عدة مصارف، مقدمًا  مواطنيها 

قروض. وقد فّر املشتبه به من بلده وجلأ إلى لبنان حيث أوقفته السلطات اللبنانية وقامت 

املذكورة عن حتويل بعض  املالي  اإلخبار  أيضًا وحدة  أبلغت  وقد  وطنه.  إلى  بترحيله 

هذه األموال إلى مصارف في لبنان وأشارت إلى إمكانية استخدامها في شراء عقارات 

والقيام بإستثمارات جتارية أخرى. 

باشرت »الهيئة« حتقيقاتها فطلبت من السلطات احمللية املعنية بإنفاذ القانون معلومات 

به  الوقت نفسه، عّممت أسماء املشتبه  املعني وشركائه. وفي  إضافية حول الشخص 

وشركائه على جميع املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان. باإلضافة الى ذلك، 

مت احلصول على معلومات عن العقارات التي قد تكون متصلة بهذه القضية.

وقد كشف التحقيق أنه من أصل القروض التي مت احلصول عليها بطرق إحتيالية والتي 

جتاوزت الـ 100 مليون دوالر أميركي، مت حتويل مبلغ 35 مليون دوالر عبر عدة حتاويل 

مصارف   6 في  شركائه  من  وعدد  به  املشتبه  بإسم  مفتوحة  حسابات  إلى  إلكترونية 

لبنانية. وأظهر حتليل دقيق لهذه احلسابات املصرفية حصول سحوبات نقدية مجموعها 

3,6 مليون دوالر وحترير شيكات لغرض إجراء معامالت عقارية.

املرتبطة  التحقيق اخلاصة جتميد جميع احلسابات املصرفية  لذلك، قررت هيئة  نتيجة 

بهذه القضية وأحالت نتائج التحقيق إلى وحدة اإلخبار املالي املعنية وإلى املدعي العام 

التمييزي في لبنان. 

يل تمو

مصارف على  وإحتيال  تزوير 

مصرف

٥١٠٠٠٠$
عدة شيكات

٣٨٠٠٠٠$
سحب نقدي

٤٠٠٠٠$
حتويل

٣٠٠٠٠٠$
شيك

٢٦٠٠٠٠$
شيك

١٤٣٠٠٠$
شيك

٣٠٠٠٠٠$
شيك

٥٠٠٠٠٠$
حتويل ٣٠٠٠٠٠$

حتويل

١٧٥٠٠٠$
حتويل

٨٧٥٠٠٠$
حتويل

٢٠٥٠٠٠$
حتويل

١٢٠٠٠٠٠$
حتويل

مصرف

مصرف مصرف مصرف

مصرف

مصرف

مصارف
 لبنانية

حسابات شركات لدى مصرف في أميركا الشمالية

حساب شركة مقاوالت حساب شركة جتارية

حساب طرف ثالث
مصرف لبناني «أ»

حساب طرف ثالث
مصرف لبناني «أ»

حساب شركة مقاوالت
مصرف لبناني «ب»

حساب شركة مقاوالت
مصرف لبناني «أ»

حساب املشتبه به 
مصرف لبناني «أ»

حساب والدي املشتبه به 
مصرف لبناني «أ»

إرهاب
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إدعاء  منها  التزوير،  عمليات  من  بعدد  الشمالية  أميركا  في  مقيم  لبناني  مواطن  قام 

كاذب باإلفالس متصل بشركة بناء ميلكها، فضاًل عن بيع وهمي لسندات وتزوير عقود 

ومستندات لإلحتيال على أشخاص وإقناعهم بشراء حصص في شركته. وقد مت حتويل 

مليوني دوالر حصيلة هذه النشاطات غير املشروعة الى حسابات مصرفية في لبنان. 

طالبة  لبنان  في  الداخلي  األمن  بقوى  القانون  بإنفاذ  املعنية  األجنبية  السلطة  اتصلت 

مساعدتها في هذه القضية، فقام مكتب مكافحة اجلرائم املالية وتبييض األموال بطلب 

مساعدة هيئة التحقيق اخلاصة بغية حتديد الوجهة النهائية لألموال غير املشروعة.

باشرت »الهيئة« حتقيقها في القطاع املالي، وذلك بتعميم إسم كل من املشتبه به وشركائه 

والشركات املتورطة، فتبني وجود عدة حسابات في مصارف لبنانية. ولدى التدقيق في 

هذه احلسابات، تبني وجود األموال غير املشروعة التي مت حتويلها من أميركا الشمالية. 

وسحوبات  وشيكات  أخرى  إلكترونية  وجود حتويالت  احلسابات  هذه  أيضًا  وأظهرت 

نقدية بني املشتبه به وشركائه. كذلك أظهر التحقيق وجود وكاالت متنح املشتبه به سلطة 

مطلقة على عدد من احلسابات املصرفية املرتبطة بهذه القضية.

بناًء على ما تقدم، قررت »الهيئة« رفع السرية املصرفية عن جميع احلسابات ذات الصلة 

وأحالت نتائج التحقيق إلى اجلهات املعنية وإلى املدعي العام التمييزي في لبنان.

أموال خاصة تزوير وإختالس 

مصرف

٥١٠٠٠٠$
عدة شيكات

٣٨٠٠٠٠$
سحب نقدي

٤٠٠٠٠$
حتويل

٣٠٠٠٠٠$
شيك

٢٦٠٠٠٠$
شيك

١٤٣٠٠٠$
شيك

٣٠٠٠٠٠$
شيك

٥٠٠٠٠٠$
حتويل ٣٠٠٠٠٠$

حتويل

١٧٥٠٠٠$
حتويل

٨٧٥٠٠٠$
حتويل

٢٠٥٠٠٠$
حتويل

١٢٠٠٠٠٠$
حتويل

مصرف

مصرف مصرف مصرف

مصرف

مصرف

مصارف
 لبنانية

حسابات شركات لدى مصرف في أميركا الشمالية

حساب شركة مقاوالت حساب شركة جتارية

حساب طرف ثالث
مصرف لبناني «أ»

حساب طرف ثالث
مصرف لبناني «أ»

حساب شركة مقاوالت
مصرف لبناني «ب»

حساب شركة مقاوالت
مصرف لبناني «أ»

حساب املشتبه به 
مصرف لبناني «أ»

حساب والدي املشتبه به 
مصرف لبناني «أ»





الثاني الفصل 
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واهتمت   2009 العام  خالل  اجتماعات  عدة  »اللجنة«  عقدت 

املتخذة، مما  القرارات  فعالية  لتعزيز  الداخلي  التنظيم  مبسائل 

متابعة  منها  املهام،  متعددة  دائمة  سر  أمانة  إنشاء  إلى  أدى 

جداول  إعداد  عن  فضاًل  تطبيقها،  ومراحل  املتخذة  القرارات 

األعمال ومحاضر اجللسات.

لتعزيز  »اللجنة«  بذلتها  التي  املتواصلة  اجلهود  على  وعالوة 

ناقشت مطواًل خالل اجتماعاتها  املعنية،  السلطات  التعاون بني 

تقرير التقييم املشترك الذي أعدته مجموعة الـ »مينافاتف« حول 

نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في لبنان. والواقع 

املناقشات  في  »اللجنة« شاركت  في  املمثلة  السلطات  أن جميع 

وأعربت عن وجهات نظرها في املواضيع املطروحة للبحث. كذلك 

ناقشت »اللجنة« خطة متابعة تهدف إلى معاجلة نقاط الضعف 

في نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وسجلت جميع 

اإلقتراحات املقدمة. ويتوقع لهذه اخلطة التي ال تزال في مراحلها 

األولى، أن توضع موضع التنفيذ خالل سنة 2010 عندما تعرض 

التعديالت على القوانني واألنظمة النافذة على اللجنة ملناقشتها.

ومن جهة أخرى، ناقشت »اللجنة« أيضًا نتائج اإلستبيان الذي 

أجرته أمانة سرها حول وسائل تعزيز التعاون بني األعضاء. 

الوطنية التنسيق  لجنة 
األموال تبييض  لمكافحة 

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

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

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

املصارف ومديريتي اجلمارك وقوى األمن الداخلي.

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

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

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

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

ووزارة اخلارجية واملغتربني ووزارة اإلقتصاد والتجارة وبورصة بيروت.

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

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

د. محمد البعاصيري

نائب حاكم مصرف لبنان

املراحل األساسية
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مثمرة هدفت  إجتماعات  عدة  اللجنة، خالل سنة 2009،  عقدت 

كلها إلى تعزيز التعاون بني السلطات املعنية والتأكد من اإلمتثال 

باملعايير الدولية ذات الصلة. وقد أقرت اللجنة باإلجماع خطة عمل 

ترمي إلى تطبيق القرارات التي تتخذها، كما رفعت إلى مجلس 

الوزراء إقتراحًا يسلط الضوء على أهمية وضرورة اإلنضمام إلى 

إتفاقية األمم املتحدة لقمع متويل اإلرهاب لعام 1999. باإلضافة 

إلى ذلك، قدمت »اللجنة« إلى وزارة الداخلية والبلديات إقتراحًا 

باجلمعيات  املتعلقة  الوطنية  واألنظمة  القوانني  مبراجعة  يقضي 

التي ال تتوخى الربح.

باإلضافة إلى املسائل التي جتري مناقشتها بإنتظام، مت استشارة 

اللجنة القانونية واإلستشارية في وزارة العدل حول بعض أحكام 

قانون العقوبات اللبناني املتعلقة باإلرهاب ومتويل اإلرهاب، وذلك 

للوقوف على مدى توافق هذه األحكام مع املعايير الدولية.

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

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

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

التمييزية وهيئة التحقيق اخلاصة ومصرف لبنان.

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

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

الوطنية اللجنة 
اإلرهاب  تمويل  لقمع 

اللّواء أشرف ريفي

املدير العام لقوى األمن الداخلي

املراحل األساسية
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اإلحصائية 42 البيانات 

الحاالت الواردة

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

مالحظة: ان الـ25 حالة قيد التحقيق املشار اليها في التقرير السنوي لعام 2008 قد مت البت بها خالل العام 2009 وفقًا ملا يلي:

         15 حالة متت إحالتها و10 حاالت لم تتم إحالتها.

وضعية احلاالت الواردةاحلاالت الواردة

العدد
النسبة من 

املجموع

 حاالت متت

إحالتها*

النسبة من 

املجموع

حاالت لم تتم

 إحالتها 

النسبة من 

املجموع 

 حاالت قيد

التحقيق

النسبة من 

املجموع  

20.3%32.241%10.465%62.921%127من قبل جهات محلية

8.9%0.518%27.71%37.156%75من قبل جهات خارجية

29.2%32.759%38.166%10077%202املجموع

٪٦٣ ٪٣٧

٪٣٨

٪٣٣

٪٢٩

وضعية احلاالت الواردة

احلاالت الواردة

من قبل جهات خارجية

قيد التحقيق

لم تتم إحالتها
متت إحالتها

من قبل جهات محلية



43 اإلحصائية البيانات 

حاالت قيد التحقيقحاالت تمت إحالتهاحاالت جرى التحقيق فيهاحاالت واردة

العددالعدد
النسبة من 

المجموع 

رفع السرية المصرفيةتزويد بالمعلومات

العدد
النسبة من 

المجموع
العدد

النسبة من حاالت 

جرى التحقيق فيها
العدد

النسبة من حاالت 

جرى التحقيق فيها

20.3 %14.041%10.512%42.69 %12786من قبل جهات محلية

8.9 %3.518%94.72%28.254 %7557من  قبل جهات خارجية

29.2 %9.859%44.114%70.863 %202143المجموع

المصرفية السرية  رفع 
والتزويد بالمعلومات 

من قبل
جهات محلية

من قبل
جهات خارجية قيد التحقيق

١٨

٤١

تزويد باملعلومات

٥٤

٩

رفع السرية املصرفية

١٢

٢

جرى التحقيق فيها

٨٦

٥٧

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

من قبل جهات خارجية
من قبل جهات محلية

رفع السرية املصرفية

رفع السرية املصرفية

تزويد باملعلومات

تزويد باملعلومات

من قبل
جهات محلية

من قبل
جهات خارجية قيد التحقيق

١٨

٤١

تزويد باملعلومات

٥٤

٩

رفع السرية املصرفية

١٢

٢

جرى التحقيق فيها
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من قبل جهات خارجية
من قبل جهات محلية

رفع السرية املصرفية

رفع السرية املصرفية

تزويد باملعلومات

تزويد باملعلومات
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عدد الحاالت الواردة من 

قبل جهات محلية*

 عدد الحاالت الواردة من قبل 

جهات خارجية
النسبة من املجموع العاممجموع عدد الحاالت الواردة

24.0%39241تزوير

8.2%21214إرهاب أو تمويل إرهاب  

7.0%5712إختالس أموال خاصة

2.3%314إختالس أموال عامة 

1.8%123جرائم منظمة

4.1%257تجارة مخدرات

0.6%011إتجار غير مشروع باألسلحة

52.0%444589غير مصنف

100%9675171المجموع العام

الحاالت تفصيل 
 وفق الجرم األصلي
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٤٥٤٤

صنف
ر م

غي

من قبل جهات محلية
من قبل جهات خارجية

غير مصنف

إجتار غير مشروع باألسلحة جتارة مخدرات

جرائم منظمة

إختالس أموال عامة

إختالس أموال خاصة

إرهاب أو متويل إرهاب

تزوير
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من قبل جهات محلية
من قبل جهات خارجية

غير مصنف

إجتار غير مشروع باألسلحة جتارة مخدرات

جرائم منظمة

إختالس أموال عامة

إختالس أموال خاصة

إرهاب أو متويل إرهاب

تزوير

عدد املشتبه بهم

٠

٤

٦

٢

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠

األمم املتحدة/مجلس األمن

١٨

سفارات

٨

الشرطة

٨

وحدات اإلخبار املالي

٤

سفارات
٪١٤

األمم املتحدة/مجلس األمن
٪٤٣

الشرطة
٪١٤  

وحدات اإلخبار املالي
٪٢٩

من قبل جهات محلية
من قبل جهات خارجية

 بإستثناء 31 حالة نقل أموال عبر الحدود مبلغ عنها من قبل الجمارك اللبنانية.
*
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حاالت قيد التحقيقحاالت تمت إحالتهاحاالت جرى التحقيق فيهاحاالت واردة

عدد 

الحاالت

عدد 

األسماء

عدد 

الحاالت

النسبة من 

الحاالت 

الواردة

عدد 

الحاالت

النسبة من 

الحاالت 

الواردة 

عدد 

الحاالت

النسبة من 

الحاالت 

الواردة 

0.0%1000%1002%282الشرطة

0.0%1000%1002%282مجموع المصادر المحلية

33.3%66.72%66.74%6184األمم المتحدة/مجلس األمن

0.0%1000%1002%282سفارات

25.0%75.01%75.03%443وحدات اإلخبار المالي

25.0%75.03%75.09%12309مجموع المصادر الخارجية

21.4%78.63%78.611%143811المجموع

موضوعها حاالت 
اإلرهاب أو تمويل اإلرهاب

عدد املشتبه بهم
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من قبل جهات خارجية
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وحدات اإلخبار املالي
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من قبل جهات محلية
من قبل جهات خارجية
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مختلف
تصاريح نقل األموال٢٪
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املجموعالفصل الرابع        الفصل الثالثالفصل الثاني الفصل األول      

العدد

النسبة من 

 مجموع

الفصل األول 

العدد

النسبة من 

 مجموع

الفصل الثاني 

العدد

النسبة من 

 مجموع

الفصل الثالث

العدد

النسبة من 

 مجموع

الفصل الرابع 

العدد
 النسبة من املجموع

العام 

40.3%47.698%42.630%45.526%26.625 %17إبالغات

45.3%44.4110%50.828%47.331%39.126%25طلبات املساعدة

تصاريح نقل أموال عبر 

احلدود
20%31.347.3%3%4.94%6.331%12.8

1.6%1.64%1.61%0.01%3.10%2مختلف

100%100243%10063%10061%10055%64املجموع العام

المعالجات  تفصيل 

مختلف طلبات املساعدة

تصاريح نقل أموال عبر احلدودإبالغات
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وفق تفصيل 
المصدر والنوع 

النسبة من المجموع العامالعدد

35.8%87مصارف

2.5%6لجنة الرقابة على المصارف

1.6%4شركات تحويل األموال

0.4%1مؤسسات مالية

40.3%98مجموع اإلبالغات

12.8%31تصاريح الجمارك: نقل األموال عبر الحدود

5.8%14شرطة

%31.2سلطات قضائية

0.4%1وزارات

0.4%1مصرف لبنان

7.8%19مجموع طلبات المساعدة المحلية

26.7%65وحدات اإلخبار المالي

2.5%6سلطات إنفاذ قانون أجنبية

3.3%8األمم المتحدة/مجلس األمن

2.1%5وزارات أجنبية/سفارات

2.5%6هيئات رقابة أجنبية

0.4%1مصارف أجنبية

37.4%91مجموع طلبات المساعدة الخارجية

1.6%4مختلف )مصدر خارجي/داخلي(

100%243المجموع العام
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النسبة من املجموع عدد طلبات املساعدة

6.5%6بلجيكا

1.1%1البوسنة

1.1%1قبرص

1.1%1الدنمارك

12.0%11فرنسا

4.3%4المانيا

3.3%3لوكسمبورغ

2.2%2ماسدونيا

1.1%1مالطا

1.1%1مولدوفا

1.1%1البرتغال

4.3%4رومانيا

%11.1الصرب

1.1%1سلوفاكيا

1.1%1سلوفينيا

1.1%1السويد

1.1%1سويسرا

1.1%1تركيا

1.1%1أوكرانيا

3.3%3بريطانيا

50.0%46أوروبا

1.1%1األرجنتين

2.2%2كوستاريكا

1.1%1المكسيك

1.1%1باناما

1.1%1البيرو

النسبة من املجموع عدد طلبات املساعدة

1.1%1جزر األنتيل

3.3%3فنزويال

10.9%10أميركا الجنوبية

1.1%1الهند

1.1%1كازاخستان

2.2%2روسيا

1.1%1سريالنكا

1.1%1تايوان

6.5%6آسيا

1.1%1كندا

9.8%9الواليات المتحدة

10.9%10أميركا الشمالية

1.1%1البحرين

1.1%1األردن

1.1%1الكويت

2.2%2قطر

1.1%1عمان

1.1%1سوريا

1.1%1اإلمارات العربية المتحدة

الشرق األوسط والخليج 

العربي
8%8.7

1.1%1الغابون

1.1%1نيجيريا

2.2%2أفريقيا

2.2%2أستراليا

8.7%8األمم المتحدة

100%92المجموع

المساعدة طلبات  مصدر 
الواردة من الخارج 

األمم املتحدة
٪٩

الشرق األوسط
واخلليج العربي

٪٩

أستراليا
٪٢

أفريقيا
٪٢

أمريكا اجلنوبية
٪١١

آسيا
٪٦

أمريكا الشمالية
٪١١

أوروبا
٪٥٠
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النسبة من المجموع عدد اإلبالغات

54.1%53بيروت

28.6%28جبل لبنان

9.2%9لبنان الجنوبي

4.1%4لبنان الشمالي

4.1%4 البقاع

100%98المجموع

الجغرافي التوزيع 
لإلبالغات 

٪٤
لبنان الشمالي

جبل لبنان
٪٢٩

٪٥٤ 
بيروت

٪٤
البقاع

لبنان اجلنوبي
٪٩
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٥

٢٠

٢٥
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بيروت
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جبل لبنان

٢٨

لبنان اجلنوبي

٩

لبنان الشمالي

٤

البقاع

٤

٪٤
لبنان الشمالي

جبل لبنان
٪٢٩

٪٥٤ 
بيروت

٪٤
البقاع

لبنان اجلنوبي
٪٩
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جبل لبنان
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لبنان اجلنوبي

٩

لبنان الشمالي

٤

البقاع

٤
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٪١
إجتار غير مشروع باألسلحة

اختالس أموال
(عامة وخاصة)

٪٢٣

جتارة املخدرات
٪١٢

تزوير
إرهاب أو متويل إرهاب ٣٩٪

٪٢٢

جرائم منظمة
٪٣

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١

تزوير
جتارة املخدرات
اختالس أموال (عامة وخاصة)

إجتار غير مشروع باألسلحة
جرائم منظمة
إرهاب أو متويل إرهاب 

٪١
إجتار غير مشروع باألسلحة

اختالس أموال
(عامة وخاصة)

٪٢٣

جتارة املخدرات
٪١٢

تزوير
إرهاب أو متويل إرهاب ٣٩٪

٪٢٢

جرائم منظمة
٪٣

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١

تزوير
جتارة املخدرات
اختالس أموال (عامة وخاصة)

إجتار غير مشروع باألسلحة
جرائم منظمة
إرهاب أو متويل إرهاب 

المؤشرات
2009 - 2001

بحسب اجلرائم األصلية املصّنفة
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شيكات
٥٤٪

حتاويل
شيكات
مستندات

عملة
أدوات إقتراض
مختلف

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

حتاويل
٨٪

مختلف
٦٪

أدوات اقتراض
١٠٪ مستندات

١٢٪

عملة
١٠٪

شيكات
٥٤٪

حتاويل
شيكات
مستندات

عملة
أدوات إقتراض
مختلف

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

حتاويل
٨٪

مختلف
٦٪

أدوات اقتراض
١٠٪ مستندات

١٢٪

عملة
١٠٪

تفصيل جرائم التزوير 
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إختالس أموال عامة
(من اخلارج)

٪١٦

إختالس أموال عامة
(محلية)

٪٨

إختالس أموال خاصة
(من اخلارج)

٪٢٦

إختالس أموال خاصة
(محلية)
٪٥٠

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

اختالس أموال عامة (من اخلارج)

اختالس أموال عامة (محلية)

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

إختالس أموال عامة
(من اخلارج)

٪١٦

إختالس أموال عامة
(محلية)

٪٨

إختالس أموال خاصة
(من اخلارج)

٪٢٦

إختالس أموال خاصة
(محلية)
٪٥٠

٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

اختالس أموال عامة (من اخلارج)

اختالس أموال عامة (محلية)

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

تفصيل جرائم إختالس األموال )عامة وخاصة(
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٨٪

٨٪
١٪ ٣٪

٦٨٪

Names Total Covered % Covered
2009/06 2009/06

Banks 65 22 34%
FIs 48 22 46%
Ins. 53 20 38%

Money Dealer 394 48 12%

Banks Covered (22 b(Not covered (43
22 43

FIsCovered (22 i n(Not covered (26
22 26

Ins. Covered (20 c(Not covered (33
20 33

Money Dealer Covered (48 M(Not covered (346
48 346

مختلف
مؤسسات 

الوساطة املالية

املؤسسات املالية
١٢٪

شركات الصرافة

شركات التأمني

املصارف

مصارف
مؤسسات مالية
شركات التأمني

شركات الصرافة
مؤسسات الوساطة املالية

الفصل االثاني

١١

٦

٣
٣

الفصل الرابع

٦

١٣

الفصل الثالث

٨

١٦

٧

١٣

٢

الفصل األول

١٢

٧

٣

٥

الفصل األول
٢٢٪

الفصل االثاني
٢٧٪

الفصل الرابع
١٥٪

الفصل الثالث
٣٦٪

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

  النوع
العدد 

اإلجمالي
عدد

النسبة من 

 مجموع

الفصل األول 

عدد

النسبة من 

 مجموع

الفصل الثاني 

عدد

النسبة من

  مجموع

الفصل الثالث 

عدد

النسبة من 

 مجموع

الفصل الرابع 

عدد
النسبة من

 العدد اإلجمالي 

33.8%31.622%17.46%13.08%18.53%655  املصارف

45.8%0.0022%34.80%13.016%11.13%483  املؤسسات املالية

37.0%0.0020%15.20%26.17%25.96%547  شركات التأمني

12.4%68.449%28.313%47.813%44.411%39412  شركات الصرافة

18.2%0.002%4.30%0.02%0.00%110  مؤسسات الوساطة املالية

100%10019%10046%10023%27  املجموع

للتثبت الميداني  التدقيق 
من اإللتزام باإلجراءات المطلوبة 

مالحظة: مت التدقيق ايضًا خالل العام 2009 لدى شركتي إيجار متويلي وتسع شركات حتويل أموال.
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مصارف

مت تدقيقها (عدد ٢٢)
لم يتم تدقيقها (عدد ٤٣)

مؤسسات مالية

شركات التأمني

مؤسسات الوساطة املالية

شركات الصرافة

مت تدقيقها (عدد ٢٢)
لم يتم تدقيقها (عدد ٢٦)

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

مت تدقيقها (عدد ٢)
لم يتم تدقيقها (عدد ٩)

مت تدقيقها (عدد ٤٩)
لم يتم تدقيقها (عدد ٣٤٥)

٪٣٤

٪٦٦

٪٤٦
٪٥٤

٪٣٧
٪٦٣

٪١٢

٪٨٨

٪١٨

٪٨٢
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٨٪

٨٪
١٪ ٣٪

٦٨٪

Names Total Covered % Covered
2009/06 2009/06

Banks 65 22 34%
FIs 48 22 46%
Ins. 53 20 38%

Money Dealer 394 48 12%

Banks Covered (22 b(Not covered (43
22 43

FIsCovered (22 i n(Not covered (26
22 26

Ins. Covered (20 c(Not covered (33
20 33

Money Dealer Covered (48 M(Not covered (346
48 346

مختلف
مؤسسات 

الوساطة املالية

املؤسسات املالية
١٢٪

شركات الصرافة

شركات التأمني

املصارف

مصارف
مؤسسات مالية
شركات التأمني

شركات الصرافة
مؤسسات الوساطة املالية

الفصل االثاني

١١

٦

٣
٣

الفصل الرابع

٦

١٣

الفصل الثالث

٨

١٦

٧

١٣

٢

الفصل األول

١٢

٧

٣

٥

الفصل األول
٢٢٪

الفصل االثاني
٢٧٪

الفصل الرابع
١٥٪

الفصل الثالث
٣٦٪

٨٪

٨٪
١٪ ٣٪

٦٨٪

Names Total Covered % Covered
2009/06 2009/06

Banks 65 22 34%
FIs 48 22 46%
Ins. 53 20 38%

Money Dealer 394 48 12%

Banks Covered (22 b(Not covered (43
22 43

FIsCovered (22 i n(Not covered (26
22 26

Ins. Covered (20 c(Not covered (33
20 33

Money Dealer Covered (48 M(Not covered (346
48 346

مختلف
مؤسسات 

الوساطة املالية

املؤسسات املالية
١٢٪

شركات الصرافة

شركات التأمني

املصارف

مصارف
مؤسسات مالية
شركات التأمني

شركات الصرافة
مؤسسات الوساطة املالية

الفصل االثاني

١١

٦

٣
٣

الفصل الرابع

٦

١٣

الفصل الثالث

٨

١٦

٧

١٣

٢

الفصل األول

١٢

٧

٣

٥

الفصل األول
٢٢٪

الفصل االثاني
٢٧٪

الفصل الرابع
١٥٪

الفصل الثالث
٣٦٪

تخصيص الوقت في أعمال التدقيق امليداني

توزيع أعمال التدقيق امليداني
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قانون رقم 318

مكافحة تبييض األموال

أقر مجلس النواب بتاريخ 20 نيسان 2001 قانون حمل الرقم 

عن  وصدر  لبنان،  في  األموال  تبييض  مبكافحة  يتعلق   318

رئيس اجلمهورية القانون التالي نصه:

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

املادة األولى

األموال  القانون،  هذا  املشروعة، مبفهوم  غير  باألموال  يقصد 

كافة الناجتة من ارتكاب إحدى اجلرائم اآلتية:

زراعة املخدرات أو تصنيعها أو اإلجتار بها.  .1

األفعال التي تقدم عليها جمعيات األشرار املنصوص عليها   .2

في املادتني 335 و 336 من قانون العقوبات واملعتبرة دوليًا 

جرائم منظمة.

و315   314 املواد  في  عليها  املنصوص  اإلرهاب  جرائم   .3

و316 من قانون العقوبات.

اإلرهابية  األعمال  او  اإلرهاب  بتمويل  املساهمة  أو  متويل   .4

هو  كما  اإلرهاب  مفهوم  بحسب  اإلرهابية  املنظمات  أو 

منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني.

اإلجتار غير املشروع باألسلحة.  .5

اخلاصة  أو  العامة  األموال  اختالس  أو  السرقة  جرائم   .6

أو  بالتزوير  أو  إحتيالية  بوسائل  عليها  اإلستيالء  أو 

املالية  واملؤسسات  املصارف  على  الواقعة  األمانة  بإساءة 

أو في  القانون  4 من هذا  املادة  املعددة في  واملؤسسات 

نطاق عملها.

تزوير العملة وبطاقات اإلئتمان والدفع واإليفاء أو األسناد   .7

العامة أو األسناد التجارية مبا فيها الشيكات. 

املادة الثانية

يعتبر تبييض أموال كل فعل يقصد منه:

إعطاء  أو  املشروعة  غير  لألموال  احلقيقي  املصدر  إخفاء   .1

تبرير كاذب لهذا املصدر، بأية وسيلة كانت.

غير  أموال  بأنها  العلم  مع  استبدالها  أو  األموال  حتويل   .2

مشروعة لغرض إخفاء أو متويه مصدرها أو مساعدة شخص 

ضالع في ارتكاب اجلرم على االفالت من املسؤولية.

استخدامها  أو  حيازتها  أو  املشروعة  غير  األموال  متلّك   .3

للقيام  أو  منقولة  أو غير  منقولة  أموال  توظيفها لشراء  أو 

بعمليات مالية مع العلم بأنها أموال غير مشروعة.

املادة الثالثة

ُيعاقب كل من أقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض أموال 

باحلبس من ثالث إلى سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين 

مليون ليرة لبنانية.

املادة الرابعة

على املؤسسات غير اخلاضعة لقانون سرية املصارف الصادر 

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

املالية  الوساطة  تتعاطى  التي  والشركات  الصرافة  مؤسسات 

اجلماعي  اإلستثمار  وهيئات  التمويلي  اإليجار  وشركات 

العقارات وجتار  وبيع  وبناء  ترويج  وشركات  التأمني  وشركات 

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

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

تفوق قيمتها املبلغ الذي يحدده مصرف لبنان في النظام الذي 

سيضعه استنادا إلى أحكام املادة اخلامسة من هذا القانون.

ويتوجب عليهم أيضًا أن يتحققوا من هوية الزبائن وعناوينهم 

عنها  بصور  يحتفظوا  أن  على  رسمية  وثائق  إلى  باإلستناد 

خمس  عن  تقل  ال  ملدة  بالعمليات  املتعلقة  املستندات  وعن 

سنوات.

املادة اخلامسة

الصادر  املصارف  سرية  لقانون  اخلاضعة  املؤسسات  على 

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

زبائنها لتالفي تورطها بعمليات ميكن ان تخفي تبييضًا ألموال 

ناجتة عن اجلرائم احملددة في هذا القانون. حتدد أصول هذه 

لبنان ويصدره في مهلة  الرقابة مبوجب نظام يضعه مصرف 

شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يتضمن كحد 

أدنى املوجبات التالية:

للمؤسسات  الدائمني  للزبائن  احلقيقية  الهوية  من  التحقق  أ( 

االقتصادي  احلق  هوية صاحب  وحتديد  واملالية  املصرفية 

أو حتت ستار أسماء  بواسطة وكالء  التعامل  في حال مت 

مستعارة عائدة ألشخاص أو ملؤسسات أو لشركات أو عن 

طريق حسابات مرقمة.

الزبائن  بهوية  يتعلق  فيما  ذاتها  التحقق  إجرءات  تطبيق  ب( 

املطلوبة  العمليات  سلسلة  أو  العملية  كانت  إذا  العابرين 

تفوق مبلغًا معينًا من املال.

اإلحتفاظ بصور املستندات املتعلقة بالعمليات كافة وبصور  ج( 

الوثائق الرسمية املتعلقة بهوية املتعاملني ملدة خمس سنوات 

على األقل بعد إجناز العمليات أو إقفال احلسابات.

عمليات  وجود  احتمال  على  تدل  التي  املؤشرات  حتديد  د( 

العمليات  لكشف  واحلذر  احليطة  ومبادئ  لألموال  تبييض 

املشبوهة.

التزام املؤسسات املصرفية واملالية بعدم إعطاء إفادات مغايرة  هـ( 

للحقيقة بغية تضليل السلطات اإلدارية أو القضائية.
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حتقق مفوضي مراقبة املصارف واملؤسسات املالية من تقيد  و( 

هذه املؤسسات بأحكام النظام موضوع هذه املادة وإبالغ 

حاكم مصرف لبنان عن أية مخالفة بهذا الشأن.

املادة السادسة

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

ممارسة  في  خاضعة  غير  املعنوية،  بالشخصية  تتمتع 

عمليات  في  التحقيق  مهمتها  املصرف،  لسلطة  أعمالها 

تبييض األموال والسهر على التقيد باألصول وباإلجراءات 

املنصوص عليها في هذا القانون وتسمى فيما يلي »هيئة 

التحقيق اخلاصة« أو »الهيئة«.

تتألف »هيئة التحقيق اخلاصة« من:  .2

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

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

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

ملدة تعادل مدة تعيني األصيل                   عضواً

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

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

قراراتها  بتنفيذ  يقوم  وأن  بها  تكلفه  التي  لألعمال  يتفرغ 

وباإلشراف املباشر على جهاز خاص من املدققني تنتدبهم 

عليها في هذا  املنصوص  املوجبات  تنفيذ  ملراقبة  »الهيئة« 

يعتد جتاه  أن  منها بشكل مستمر دون  والتحقق  القانون 

 1956/9/3 بتاريخ  الصادر  القانون  بأحكام  منهم  أي 

املتعلق بسرية املصارف.

في  التحقيقات  إجراء  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  مهمة   .4

أموال  تبييض  جرائم  تشكل  بأنها  يشتبه  التي  العمليات 

وتقرير مدى جدية األدلة والقرائن على ارتكاب هذه اجلرائم 

أو إحداها.

يحصر »بالهيئة« حق تقرير رفع السرية املصرفية لصالح   

املراجع القضائية املختصة ولصالح الهيئة املصرفية العليا 

ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن احلسابات املفتوحة لدى 

املصارف أو املؤسسات املالية والتي يشتبه أنها استخدمت 

لغاية تبييض األموال.

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

األقل وكلما دعت احلاجة وال تكون اجتماعاتها قانونية إال 

بحضور ثالثة أعضاء على األقل.

تعادلت  وإذا  احلضور  بأكثرية  قراراتها  »الهيئة«  تتخذ   .6

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحًا.

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

للمستخدمني  ونظامًا  عملها،  لسير  نظامًا  القانون، 

للقانون  واخلاضعني  معها  وللمتعاقدين  لها  التابعني 

اخلاص والسيما ملوجب احلفاظ على السرية.

يتحمل مصرف لبنان نفقات »الهيئة« واألجهزة التابعة لها   

مبوافقة  حتظى  أن  على  تضعها  التي  املوازنة  ضمن  من 

املجلس املركزي ملصرف لبنان.

املادة السابعة

الرابعة  املادتني  في  إليهم  املشار  املعنيني  على  يقتضي   .1

»الهيئة«  إلى  فورًا  اإلبالغ  القانون  هذا  من  واخلامسة 

تبييض  تخفي  بأنها  يشتبهون  التي  العمليات  تفاصيل  عن 

أموال.

على  الرقابة  جلنة  لدى  العاملني  املراقبني  على  يقتضي   .2

املصارف إبالغ »الهيئة« بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات 

التي يطلعون عليها مبناسبة قيامهم مبهامهم والتي يشتبهون 

بأنها تخفي تبييض أموال.

املادة الثامنة

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

إليهم في املادة السابعة أعاله أو فور تلقيها املعلومات من 

السلطات الرسمية اللبنانية أو األجنبية.

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

عمل، قرارًا مؤقتًا بتجميد احلساب أو احلسابات املشبوهة 

ملدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة إذا كان مصدر 

األموال ال يزال مجهواًل أو إذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم 

»الهيئة«  تقوم  املذكورة  املهلة  خالل  وفي  أموال.  تبييض 

إما  املشبوهة  احلسابات  أو  احلساب  بشأن  بتحقيقاتها 

مباشرة أو بواسطة من تنتدبه من أعضائها أو املسؤولني 

تعينه  من  أو  لديها  السر  أمني  بواسطة  أو  لديها  املعنّيني 

من بني مفوضي املراقبة ويقوم كل من هؤالء مبهامه شرط 

القانون  بأحكام  جتاهه  يعتد  أن  ودون  بالسرية  التقيد 

الصادر بتاريخ 1956/9/3 املتعلق بسرية املصارف.

بعد إجراء التحقيقات وخالل مهل التجميد املؤقت للحساب   .3

إما  نهائيًا  قرارًا  »الهيئة«  تصدر  املشبوهة  للحسابات  أو 

بتحرير هذا احلساب إذا لم يتبني لها أن مصدر األموال 

غير مشروع وإما برفع السرية املصرفية عن احلساب أو 

عدم  وفي حال  ومواصلة جتميدها  بها  املشتبه  احلسابات 

إصدار الهيئة أي قرار بعد إنقضاء املهلة كما هو منصوص 

عنها في الفقرة الثانية أعاله يعتبر احلساب محررًا حكمًا. 

املراجعة،  طرق  من  طريق  أي  »الهيئة«  قرارات  تقبل  وال 

ذلك  في  القضائية، مبا  أو  اإلدارية  العادية،  وغير  العادية 

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

إلى  املعلل  النهائي  قرارها  األصل عن  ترسل نسخة طبق 

كل من النائب العام التمييزي وإلى الهيئة املصرفية العليا 

بشخص رئيسها وإلى صاحب العالقة وإلى املصرف املعني 

بواسطة  وإما  مباشرة  إما  املعنية  اخلارجية  اجلهة  وإلى 

املرجع الذي وردت املعلومات عن طريقه.

املادة التاسعة

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

)القضائية- كافة  األجنبية  أو  اللبنانية  السلطات  مخابرة 

اإلدارية-املالية واألمنية( بغية طلب معلومات أو اإلطالع على 

تفاصيل التحقيقات التي تكون قد أجرتها حول األمور املرتبطة 

أو املتصلة بتحقيقات جتريها »الهيئة«. وعلى السلطات اللبنانية 

املعنية أن تستجيب لطلب املعلومات فورًا.

املادة العاشرة

جلمع  اإلدارية  »الوحدة  يسمى  مركزيًا  جهازًا  »الهيئة«  تعيِّـن 

املعلومات املالية« يكون املرجع الصالح واملركز الرسمي لرصد 

وجمع املعلومات املتعلقة بجرائم تبييض األموال وحفظها وتبادل 

املعلومات مع نظيراتها من األجهزة األجنبية.

على الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية إعالم »الهيئة« بشكل 

دوري باملعلومات املتوافرة لديها عن جرائم تبييض األموال.

حتدد »الهيئة« عدد أعضاء هذه الوحدة ومهامهم وأتعاب كل 

حال  في  وتصرفهم  املسلكية  التدابير  بحقهم  وتتخذ  منهم 

تعرضهم  إمكانية  دون  ذلك  يحول  وال  بواجباتهم  إخاللهم 

للمالحقة اجلزائية أو املدنية.

يطبق على جميع هؤالء املوجبات ذاتها املطبقة على أعضاء 

السرية. على  احلفاظ  موجب  السيما  الهيئة 

املادة احلادية عشرة

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

بالسرية املطلقة موجب اإلبالغ املنصوص عليه في هذا القانون 

من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي واملستندات املقدمة لهذه 

الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحلها.

املادة الثانية عشرة

أو  لديها  والعاملني  »الهيئة«  وأعضاء  رئيس  من  كل  يتمتع 

املنتدبني من قبلها باحلصانة ضمن نطاق عملهم وفقًا ألحكام 

هذا القانون بحيث ال يجوز اإلدعاء عليهم أو على أحدهم أو 

مالحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلقان بقيام أي منهم 

الصادر  القانون  في  عليها  املنصوص  اجلرائم  ومنها  مبهامه 

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

السرية املصرفية.

عندما  عينها  باحلصانة  وموظفيه  املصرف  من  كل  يتمتع  كما 

يقومون بتنفيذ املوجبات امللقاة على عاتقهم مبوجب هذا القانون 

أم مبوجب قرارات »الهيئة«.

املادة الثالثة عشرة

إلى سنة وبغرامة حدها األقصى  يعاقب باحلبس من شهرين 

من  كل  العقوبتني  هاتني  بإحدى  أو  لبنانية  ليرة  عشرة ماليني 

واحلادية  والسابعة  واخلامسة  الرابعة  املواد  أحكام  يخالف 

عشرة من هذا القانون.

املادة الرابعة عشرة

تصادر ملصلحة الدولة األموال املنقولة وغير املنقولة التي يثبت 

مبوجب حكم نهائي أنها متعلقة بأي من اجلرائم املذكورة في 

املادة األولى من هذا القانون أو محصلة بنتيجتها ما لم يثبت 

أصحابها، قضائيًا، حقوقهم الشرعية بشأنها.

املادة اخلامسة عشرة

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

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

غير  اإلجتار  ملكافحة  املتحدة  األمم  إتفاقية  بإبرام  باإلجازة 

املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة 1988، كما تلغى 

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

باملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف.

املادة السادسة عشرة

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

قانون  في  الواردة  تلك  والسيما  مضمونه  مع  تأتلف  ال  التي 

القانون  وفي   1956/9/3 بتاريخ  الصادر  املصارف  سرية 

واملؤثرات  باملخدرات  املتعلق   1998/3/16 تاريخ   673 رقم 

العقلية والسالئف.

املادة السابعة عشرة

يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 2001

اإلمضاء: إميل حلود

صدر عن رئيس اجلمهورية

 رئيس مجلس الوزراء

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

توسيع صالحية »هيئة التحقيق اخلاصة« 

املنشأة بالقانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 املتعلق 

مبكافحة تبييض األموال

مادة وحيدة

يحصر بـ »هيئة التحقيق اخلاصة« املنشأة مبوجب القانون رقم 

األموال  تبييض  مبكافحة  املتعلق   2001/4/20 تاريخ   318

صالحية جتميد ورفع السرية املصرفية عن احلسابات املصرفية 

املتعلقة  اإلجراء  املرعية  والقوانني  لإلتفاقات  تطبيقًا  وذلك 

مبكافحة الفساد السيما إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

على أن تعتمد بهذا اخلصوص األصول املنصوص عليها في 

القانون رقم 318 املذكور أعاله.

يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسيمة.

بعبدا في 16 تشرين األول 2008

اإلمضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس اجلمهورية

رئيس مجلس الوزراء

نيورة اإلمضاء: فؤاد السـ

 

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83 للمصارف

موجه أيضًا إلى املؤسسات املالية

نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة

 تبييض األموال

)بعد آخر تعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم 190

 تاريخ 9 نيسان 2009( 

املادة 1

وضـع هذا النظام تنفيذًا ألحكام املادة اخلامسة مـن القانـون 

تبييض  مبكافحة  املتعلق   2001/4/20 تـاريخ   318 رقـم 

األموال.

 القسم األول: الرقابة على العمليات املالية ملكافحة

 تبييض األموال

املادة 2

على املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان:

التعامل  عند  والتأكد  مراسليها  ونشاط  هوية  من  التثّبت   .1

لوثائق  وفقًا  فعلي  وجود  لهم  أن  مـن  األولى  للمرة  معهم 

من  خاصة  بصورة  والتأكد  عليها  تستحصل  ثبوتية 

نوع من  ليس  معه  تتعامل  الذي  األجنبي  املصرف   أن 

.»Shell Bank«

عمالئها  مـع  جتريها  التي  العمليات  على  رقابة  إجراء   .2

من  ناجتة  أموال  تبييض  عمليات  في  تورطـها  لتالفـي 

اجلرائم احملددة في القانون رقم 318 تـاريخ 2001/4/20 

وذلك بـاعتمادها القواعـد اإللزامـية املـحددة في هذا النظام 

على سبيل الذكر ال احلصر.

 القسم الثاني: التحقق من هوية العميل وحتديد

  صاحب احلق االقتصادي )املستفيد الفعلي(

 للعملية املنوي إجراؤها

املادة 3

التحقق من هوية العميل

أن  يخصها،  فيما  كل  املالية،  واملؤسسات  املصارف  على   .1

جلهة  السيما  احلسابات،  لفتح  واضحة  إجراءات  تعتمد 

هوية  من  تتحقق  وأن  االقتصادي،  احلق  صاحب  حتديد 

كل من عمالئها الدائمني والعابرين، املقيمني وغير املقيمني، 

والسيما في احلاالت اآلتية:

فتح احلسابات على أنواعها كافة مبا في ذلك احلسابات   •

العائدة  واحلسابات  املرقمة  واحلسابات  اإلئتمانية 

لألشخاص املعرضني للشبهات. 

عمليات التسليف.  •

تنظيم عقد إيجار لتأجير صناديق حديدية.  •

عمليـات الصندوق التي تزيد عن مبلغ عشرة آالف دوالر   •

أميركي أو ما يعادله من أية عملة أخرى.

تشـمل عمليات الصندوق املدفوعات النقدية التي يجريها   

األموال، صرف  )إيداع  العميل على شبابيك املصارف 

املالية  الصكوك  شراء  الثمينة،  املعادن  شراء  العمالت، 

شراء  الصندوق،  على  بأذونات  نقًدا  اإلكتتاب  نقًدا، 

نقًدا،  املدفوعة  التحويل  أوامر  نقًدا،  سياحية  شيكات 

إلخ...(.

على املوظف املولج بالعملية، التحقق أيضًا من هوية العميل،   .2

بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا الحظ أن هناك عمليات 

متعددة جتري مببالغ تقل عن احلد األدنى املذكور في البند 

10/د.أ   000/ عـن  مجموعها  ويزيد  املادة  هذه  من   )1(

أو على حسابات  نفسه  وذلك على احلساب  يعادله  مـا  أو 

متعددة لشخص واحـد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد 

العمالء مبحاولة تبييض أموال.

بغية التحقق من هوية العميل، على املوظف املولج بالعملية:  .3
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أن يطلب من العميل:  -1

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

الهوية أو بيان القيد اإلفرادي أو إجازة إقامة.

إذا كان شخصًا معنويًا، إبراز مستندات مسجلة وفقًا  ب( 

لألصول عن نظامه وشهادة تسجيله واملفوض بالتوقيع 

عنه باإلضافة إلى بيان هوية ممثله القانوني.

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

إلى  باإلضافة  الوكالة  عن  األصل  طبق  نسخة  أو 

املستندات املتعلقة بهوية الوكيل واملوكل.

تصديقًا  املراسلة،  طريق  عن  تتم  العملية  كانت  إذا  د( 

مبوجب  أو  ذاتها  الوثيقة  على  التوقيع  على  رسمـيًا 

إفادة مستقلة وميـكن املصادقة على التوقيع أو التحقق 

من هوية العميل املقيم في اخلارج عن طريق مصـرف 

أو  للمصرف  متثيلي  مكتب  من  أو  تـابع  أو  مراسل 

من  التثبت  ميكن  آخر  مصرف  من  أو  فروعه  أحد 

مطابقة تواقيعه املعتمدة.

إقامته  مكان  وعنوان  الكامل  العميل  بإسم  يحتفظ  أن   -2

ومهنته ومبعلومات عن وضعه املالي، وبنسخ عن جميع 

ملـدة  وذلك  تقدم  للتحقق مما  اعتمدت  التي  املستندات 

خمس سنـوات على األقل بعد إقفال احلساب أو إجناز 

العملية.

معنوي  أو  طبيعي  شخص  كل  الزبون  أو  بالعميل  يقصد   .4

سواء كان شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها، أو منظمة 

أو جمعية ال تتوخى الربح )صناديق التعاضد، التعاونيات، 

دور الرعاية االجتماعية، اجلمعيات اخليرية، األندية...(.

املادة 4

على املصرف/املؤسسة املالية أن يطلب من كل عميل تصريحًا 

)املستفيد  اإلقتصادي  احلق  صاحب  هوية  فيه،  يحدد  خطيًا 

الفعلي( للعملية املنوي إجراؤها والسيما إسمه وشهرته ومكان 

كان  إذا  الرئيسي  املركز  وبلد  ومقرها  املؤسسة  )إسم  إقامته 

صاحب احلق شخصًا معنويًا أو شركة( ومهنته ومعلومات عن 

وضعه املالي وأن يحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وذلك إذا 

نشأ لديه شك بأن العميل ليس صاحب احلق اإلقتصادي أو إذا 

أفاد العميل بأن صاحب احلق هو طرف ثالث وخصوصًا عندما 

جتري عمليات باملعنى املذكور في البندين )1( و )2( من املادة 

3 من هذا النظام .

املادة 5

يقوم الشك حول هوية صاحب احلق اإلقتصادي في احلاالت 

املعروضة فيما يأتي على سبيل البيان ال احلصر.

في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهنـي )غير محام أو   أ( 

الظاهر،  حسب  يتضح،  مثاًل(  مالي  وسيط  أو  عـام  وكيل 

أنه مت  أو  توكيله،  مبـرر  تفسر  باملوكل  تربطه  أن ال عالقة 

ارة أو حسابات مرقمة  التعامل حتت سـتار أسماء مستعـ

أو عن طريق مؤسسات أو شركات ظاهرة.

العملية  إجراء  يريد  الذي  للعميل  املالي  الوضع  كان  إذا  ب( 

وإذا  العملية،  بتنفيذ  يقوم  الذي  املوظف  قبل  من  معروفًا 

لهذا  املالي  الوضع  مع  متناسبة  غير  العملية  قيمة  كانت 

العميل.

من خـالل  املاليـة،  املصرف/املؤسسة  انتباه  استرعت  إذا  ج( 

تعامـله مـع عميله، أية مؤشرات الفتة أخرى.

املادة 6

على املصرف/املؤسسة املالية أن يبلغ فورًا إلى حاكم مصرف 

لبنان بصفته رئيسًا لـ »هيئة التحقيق اخلاصة« املنشأة مبوجب 

املادة السادسة من القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 إذا 

كانت لديه تأكيدات أو شكوك بأن العملية تنطوي على تبييض 

أموال والسيما عندما:

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

اإلقتصادي أو يكتشف انه أعطيت له معلومات مغلوطة عن 

هذه الهوية.

أو هوية  العميل  التحقق من هوية  يتبني له انه ضلّل أثناء  	•
صاحب احلق اإلقتصادي وتستمر لديه شكوك هامة ودقيقة 

حول املعلومـات املقدمـة من العميل.

إرجاع حتاويل أو شيكات إما مباشرة أو بناًء لطلب املعنيني  	•
بسبب  أو  التزوير  بسبب  املراسلـة،  املصـارف  والسيما 

الشـك بأنها تنطـوي على عمليات مشبوهة.

املادة 7

التحقق  بإعادة  دوريًا  يقوم  أن  املالية  املصرف/املؤسسة  على 

من هوية العميل أو إعادة حتديد صاحب احلق اإلقتصادي مبن 

فيهم أصحاب احلسابات املفتوحة قبل صدور القانون املتعلق 

أية  إضافـة  أو  تعديـل  جلهة  وذلك  األموال،  تبييض  مبكافحة 

 )KYC Form( معلومـات عـلى أمنـوذج معرفـة العمالء املعتمد

تنتج عن أية متغيرات قد تطرأ عـلى وضعـه وخاصـة في حال 

حال  في  أو  سابقًا  عنها  املصرح  املعلومات  في صحة  الشك 

حدوث تغييرات الحقة في هوية العميل أو هوية صاحب احلق 

اإلقتصادي.

لهذه الغاية يتوجب على املصرف/املؤسسة املالية إعداد خطط 

عمل محددة التاريخ لتنفيذ هذه املوجبات.
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القسم الثالث: مراقبة بعض العمليات والعمالء  

املادة 8 

يتوجب على املصرف/املؤسسة املالية أن يستعلم من العميل   .1

العملية وهوية  عن مصدر األموال ووجهتها وعن موضوع 

تنطوي  عندما  وذلك  اإلقتصادي،  املستفيد وصاحب احلق 

العملية على اخلصائص التالية:

أن تكون العمليـة باملواصفات احملددة فـي البندين )1(   أ( 

و )2( من املادة 3 من هذا النظام.

أن جتـري العملية فـي ظـروف غير اعتيادية من التعقيد،  ب( 

وعلى املصرف/املؤسسة املالية أن يقدر هذه الظروف 

ليس فقط بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها، بل أيضًا 

بالنظر إلى غايتها الظاهرة.

أو  إقتصادي  مبرر  لها  ليس  وكأن  العملية  تبدو  أن  ج( 

هدف مشروع، خصوصـًا بسبـب التفـاوت بني العملية 

بينها وبني عاداته أو  للعميل أو حتى  والنشاط املهني 

شخصيته.

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

صرافة أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناًء لطلب 

أي من مؤسسات الصرافة لصالح أحد عمالئها، سواء كان 

ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال جتاوز قيمة 

الشيك أو العملية /000 10/د.أ. أو ما يعادلها:

التأكد من استالمه اإلشعار املنصوص عليه في املادة  أ( 

مهنة  تنظيم  لقانون  التطبيقي  النظام  من  التاسعة 

تاريخ   7933 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق  الصرافة 

2001/9/27، املتعلق باملعلومات املطلوبة عن العملية 

ما  السيما  املصرفية  العملية  عن  أو  الشيك  موضوع 

يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة أموااًل نقدية أم 

ال  وعن مصدر هذه األموال ووجهتها وهوية املستفيد 

وصاحب احلق االقتصادي.

االحتفاظ باإلشعار املذكور ملدة خمس سنوات . ب ( 

االستحصال على اإلشعار املنوه عنه أعاله مباشرة من  ج( 

مؤسسة الصرافة املعنية، في حال عرض الشيك عليه 

استالمه  قبل  املصرفية،  العملية  تنفيذ  منه  الطلب  أو 

اإلشعار املذكور. 

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

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

حاكم  إلى  فورًا  يبلغ  أن  املالية  املصرف/املؤسسة  على   .4

اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  لـ  رئيسًا  بصفته  لبنان  مصرف 

إذا كانت لديه، في ضوء األجوبة التي حصل عليها، شكوك 

جدية بأن هناك محاولة تبييض ألموال ناجمة عن أي من 

اجلرائم احملددة في القانون.

املادة 9

على املصارف/املؤسسات املالية، كل فيما يخصها:

أن تأخذ بعني االعتبار، بشكل خاص، وعلى سبيل البيان ال  أ( 

احلصر، املؤشرات اآلتية على تبييض األموال:

مبادلة كمّيات كبيرة مـن القطع النقدية الصغيرة مقابل   .1

قطع أكبر من نفس العملة أو من عمالت أخرى.

عمليات القطع )Cambio( الكبيرة أو املتكّررة، انطالقًا   .2

من مبالغ نقدية.

حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو إيداعات   .3

حجمًا  أو  معينًا  حدًا  مجموعها  يشكل  ملبالغ  متكررة 

ضخمًا غـير مبـرر نسبـة إلى نشاطاته الظاهرة .

كبيرة  مبالغ  لتحويل  أساسية  بصورة  حساب  تشغيل   .4

في  منها،  كبيرة  لتلقي حتويالت  أو  أجنبية  بلدان  إلى 

أن نشاط  العمليات  بهذه  املتصل  للموظف  يظهر  حني 

العميل ال يبّرر مثل هذه العمليات.

عميل  بنشاط  املتصلة  املتكررة  أو  الكبيرة  العمليات   .5

خارجي )أوف - شور(، والتي يرى املوظف أنها غير 

متناسبة مع حجم نشاط العميل.

أو  إلكترونية  حتاويل  بطلبات  نقدية  كميات  استبدال   .6

شيكات مصرفية.

معفى  عميل  لدى  اإليداع  عمليات  منط  في  تغيير   .7

   )CTS( النقدية  العمليات  استمارة  تعبئة   من 

.)Cash Transaction Slip(

قيام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ايداعات وسحوبات   .8

. 
ٍ

دون وجود تعريف شخصي كاف

صرف أو تلقي شيكات ُتدفع حلـامله مصـدرة فـي بـلد   .9

أجنبي أو مسحوبة ألمر شخص ومظهرة مـن أشـخاص 

سابقني للمودع أو شيكات مببالغ متنوعة قد تكون غير 

مرتبطة بعمليات جتاريـة أو مزعومة بأنها مكاسب من 

املقامرة.

يعقبها  نقدية و/أو حتاويل مصرفية  إيداعات  حصول   .10

سحوبات مباشرة ومتعددة. 

وجود حسابات كثيرة ألحـد العمالء ال تبـررها طبيعـة   .11

فيما بني وعبر  نقدية كثيرة  أو إجراء حتويالت  عمله، 

هذه احلسابات.

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

ال ينتج نشاط العميل هذا احلجم من األموال.
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بإسم  حساب  في  مصرفية/سياحية  شيكات  إيداع   .13

شركة/مؤسسة ال تبرر طبيعة عملها ذلك.

حصول عمليات نقدية و/أو حتويالت مصرفية تبدو غير   .14

عادية بالنسبة ملوقع الفرع.

 )E-Banking( العمليات املصرفية التي تنفذ الكترونيًا  .15

والتي تبدو غير اعتيادية.

أن تتابع من خالل الوحدات واألقسـام املشـار إليها فـي  ب( 

املـادة 11 من هذا النظام، احلسابات املفتوحة والعمليات 

متخصصة  معلوماتية  برامج  بواسطة  لديها،  جتري  التي 

تتيح استخالص تقارير )يومية، أسبوعية، شهرية، سنوية( 

املؤشرات  عليها  تنطبق  التي  والعمليات  احلسابات  حول 

املذكورة أعاله.

املادة 9 مكرر

على املصارف واملؤسسات املالية:

 Risk Based( املخاطر  على  مبنية  مقاربة  اعتماد  أواًل: 

والعمليات وفق درجة  العمالء  لتصنيف   )Approach
ومخاطر   )Low Risk( محدودة  مخاطر  املخاطر، 

 High( عالية  ومخاطر   )Medium Risk( متوسطة 

ال  الذكر  سبيل  على  باإلعتبار،  األخذ  مع   ،)Risk
احلصر، املخاطر التالية:

:)Customer Risk( مخاطر العميل  .1

العمالء ذوو املهن املعتمدة أساسًا على األموال  أ( 

واألحجار  الذهب  جتارة  )الصرافة،  النقدية 

الشركات  الليلية،  واملالهي  املطاعم  الثمينة، 

العقارية، جتارة السيارات ...(.

الذين  سياسيًا  املعرضون  األجـانب  األشخاص  ب( 

رسمية  مراكز  شغلوا  قد  كانوا  أو  يشغلون 

 )Politically Exposed Persons( مهمة 

.»PEPs«

.)Offshore( »شركات »أوف - شور ج( 

الشركات املوجودة في بلدان معروفة بأنها  جنات  د( 

.)Tax Haven( ضريبية

Non-( وجـاهيًا  يتعامـلون  ال  الذين  العمالء  هـ( 

.)Face-to-Face Customers

وسطاء  خالل  من  فقط  يتعاملون  الذين  العمالء  و( 

.)Intermediaries(

العقود  صيغة  وفق  يتعاملون  الذين  العمالء  ز( 

اإلئتمانية )Fiduciary( أو عن طريق التراست 

.)Trust(

الشركات ذات الرأس املال املكون كليًا أو جزئيًا  ح( 

.)Bearer Shares( من أسهم حلامله

 :)Country Risk( 2. مخاطر البلد

صرامة القوانني املتعلقة مبكافحة تبييض األموال  أ( 

الرقابية  األجهزة  وفعالية  اإلرهاب  ومتويل 

والقضائية املوجلة بتطبيقها.

ب(  وجود سرية مصرفية.

واجلرمية  الفساد  خص  ما  في  البلد  وضع  ج( 

املنظمة.

:)Service Risk( مخاطر اخلدمات  .3

.)Private Banking( إدارة احملافظ اخلاصة أ( 

تفتحها  املراسلة، وهي حسابات  الدفع  حسابات  ب( 

املصارف أو املؤسسات املالية لدى مصارف أخرى 

وتضعها بتصرف عمالئها الستعمالها مباشرًة أو 

 Payable Through( من خالل حسابات متفرعة

.)Accounts

 Electronic( اإللكتروني  املصرفي  العمل  ج( 

.)Banking

املخاطر  على  ترتكز  للمراقبة  وإجراءات  تدابير  وضع  ثانيًا: 

)Risk Based Control( واعتماد كحد أدنى، فيما 
»مخاطر  بدرجة  املصنفة  والعمليات  العمالء  خص 

 Risk( وفقًا لتصنيف املخاطر )High Risk( »عالية

Scoring(، التدابير أو اإلجراءات التالية:

املراقبة  في  التشدد  أهمية  حول  التوعية  زيادة   .1

وإعطائها أولوية.

اإلستحصال على معلومات أكثر تفصياًل عن العملاء   .2

.)Increased KYC Levels(

التي  الالزمة،  اإلدارية  املوافقات  على  احلصول   .3

تتناسب ودرجة املخاطر، للتعامل مع العمالء ولتنفيذ 

العمليات.

إجراء مراجعة دورية للعالقة مع العملاء  .4

.)Periodic review of relationship(  

إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف املشابه املعتمد   .5

.)Peer Comparison(

مع  العالقة  لنشوء  الزمنية  الفترة  اإلعتبار  بعني  األخذ  ثالثًا: 

العميل وحسن التعامل معه. 

االستعانة ببرامج املعلوماتية املتخصصة إلجراء الرقابة  رابعًا: 

الالزمة وفق التصنيف املعتمد.
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اعتماد سياسة خاصة، تستند إلى املوجبات املنصوص  خامسًا: 

عليها في هذه املادة، لتصنيف املخاطر وحتديد إجراءات 

الضبط املطلوب تنفيذها من قبل املعنيني.

القسم الرابع: اللجان والوحدات اإلدارية املكلفة مراقبة 

العمليات ملكافحة تبييض األموال ومهامها 

املادة 10

على املصارف واملؤسسات املالية كافة العاملة في لبنان:

إنشاء جلنة مختصة مؤلفة من املدير العام، مدير املخاطر،   .1

ومن مسؤول  الفروع  مدير  اخلزينة،  مدير  العمليات،  مدير 

عن الوحدة املنصوص عليها في البند )2( الذي يلي.

إنشاء وحدة التحقق من تطبيق اإلجراءات والقوانني واألنظمة   .2

املرعية )Compliance Unit( وتسمى فيما بعد »وحدة 
التحقق«.

فروع  من  كل  في  العمليات  مراقبة  عن  مسؤول  تعيني   .3

املالية. املصرف/املؤسسة 

املادة 11

املصارف  لدى  املنشأة  اإلدارية  والوحدات  اللجان  على 

واملؤسسات املالية، كـل فـي مـا عناها، وعـلى سـائر املسؤولني 

املعنيني فـي املصرف أو في املؤسسة املالية اتباع اإلجراءات 

دون  وللحؤول  األموال  تبييض  عمليات  ومكافحة  ملراقبة  اآليلة 

فيما  احلصر،  ال  الذكـر  سبيل  عـلى  محددة  وهـي  تنفيذها، 

يلي:  

فيما خص اللجنة املختصة املشار إليها في البند )1( من   .1

املادة 10 أعاله:

مكافحة  قانون  أحكام  لتطبيق  إجراءات  دليل  وضع  أ( 

تبييض األموال و أحكام هذا النظام.

 )KYC( وضــع أمنـوذج ملـعرفــة الزبـائــن أو العمـــلاء  )ب

)Know Your Customer( ملراقبة العمليات املالية 
أموال،  تبييض  عمليات  في  التورط  لتالفي  واملصرفية 

عنهم  توفرها  الواجب  األساسية  املعلومات  يتضمن 

والسيما تلك املعددة في املادة 3 من هذا النظام، على 

سبيل الذكر ال احلصر.

التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات واألنظمة  ج( 

املتبعة ملكافحة عمليات تبييض األموال.

دوريًا  أعاله  إليها  املشار  واألنظمة  اإلجراءات  مراجعة  د( 

وتطويرها وفقًا ألحدث األساليب املتبعة.

وضع برنامج لتدريب املوظفني على طرق مراقبة العمليات  هـ( 

املالية واملصرفية وفقًا لدليل إجراءات الرقابة املعد من 

قبلها ولسائر النصوص القانونية والنظامية املرعية.

مراجعة التقارير احملالة إليها من »وحدة التحقق« ومن  و( 

املشكوك  العمليات  بشأن  الداخلي«  التدقيق  »وحدة 

فيها واحلسابات ذات املخاطر العالية جلهة اإليداعات 

بنشاطات  وارتباطها  والتحاويل  النقدية  والسحوبات 

إقتصادية.

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

إلى مجلس اإلدارة.

املعروفني  العمالء  بعض  إعفاء  إجراءات  مالءمة  متابعة  ح( 

املبالغ  لسقف  بالنسبة  املتبعة  باإلجراءات  التقيد  من 

 )CTS( املستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية

العمليـة  تفـوق  عنـدما   )Cash Transaction Slip(

مبـلغ عشـرة آالف دوالر أميركـي أو ما يوازيها وتعيني 

احلد األقصى لإلعفاء وتعديله تبعًا للتطورات اإلقتصادية 

املرتبطة بالعميل.

فيما خص »وحدة التحقق«:  .2

التحقق من تقيد املوظفني املعنيني بدليل إجراءات تطبيق  أ( 

أحكام النصوص القانونية والنظامية املتعلقة مبكافحة 

أو  الزبائن  معرفة  أمنوذج  تعبئة  ومن  األموال  تبييض 

.)KYC( العملاء

املراجعة الدورية لفعالية اإلجراءات واألنظمة املتبعة في  ب( 

مجال مكافحة تبييض األموال ورفع اقتراحاتها بتعديل 

ـة املختصـة املشار  ـى اللجن هذه اإلجراءات واألنظمة إل

إليها في البند )1( من املادة 10 أعاله، التخاذ القرار 

املناسب بعد موافقة اإلدارة العامة.

تردها  التي  اليومية/األسبوعية  التقاريـر  مراجعة  ج( 

النقدية  العمليات  حول  املعنية  والفروع  املديريات  من 

والتحاويل.

مراقبة احلسـابات والعمليات العائدة للعميل على أساس  د( 

مجمع )consolidated(، داخل وخارج امليزانية، لدى 

املركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان واخلارج.

تقرير  إعداد  و  فيها  املشكوك  العمليات  في  التحقيق  هـ( 

»اللجنة  إلى  ترفعه  األقل(،  على  )شهري  دوري 

املختصة« بخصوص العمليات التي يتبني أنها تشكل 

مشبوهة. عمليات  مخاطر 

فيما خص التدقيق الداخلي:  .3

وبحركة  وبالتحاويل  النقدية  بالعمليات  التدقيق  أ( 

احلسابات.

بدليل  املختصة  واألقسام  الفروع  تقيد  من  التحقق  ب( 

في  املرعية  واألنظمة  القوانني  أحكام  تطبيق  إجراءات 
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أمنوذج  تعبئة  ومن  األموال  تبييض  مكافحة  مجال 

.)KYC( معرفة الزبائن أو العملاء

إبالغ مفوض املراقبة املعتمد مبوجب تقرير دوري عن  ج( 

املغايرات.

اطالع »وحدة التحقق« من خالل تقارير حـول مـا هـو  د( 

وارد في الفقرات )أ(، )ب( و )ج( أعاله وعن أية عمليات 

تشكل مخاطر عمليات مشبوهة.

الذي  الفرع  في  العمليات  مراقبة  عن  املسؤول  يعني  فيما   .4

ميكن أن يكون مدير الفرع أو مدير العمليات في الفرع:

بدليل إجراءات  الفرع  التزام املوظفني في  التحقق من  أ( 

مجال  في  املرعية  واألنظمة  القوانني  أحكام  تطبيق 

معرفة  أمنوذج  تعبئة  ومن  األموال  تبييض  مكافحة 

.)KYC( الزبائن أو العملاء

مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى  ب( 

تتعلق باحلسابات وال سيما العمليات التي تتم مـن خالل 

الصراف اآللي )ATM( وســائر العمليـات الــتي تتــم 

.)Non face to face Banking( إلكتـرونيــًا

ومبدى  مشبوهة  عمليات  بأية  التحقق«  »وحدة  إبالغ  ج( 

تقيد الفرع باإلجراءات املطلوبة.

فيما يعني مسؤول قسم التحاويل:  .5

الزبائن  حلساب  ترد  التي  التحاويل  في  التدقيق  أ ( 

التـي  اإللكترونيـة  التحاويل  السيما  العمالء،  أو 

 ordering( بالتحويل  اآلمر  إسـم  تتضـمن  ال 

ووتيرة  محددًا  مبلغًا  تتجاوز  والتي   )customer
العميل،  أو  الزبون  عمل  وحجم  لطبيعة  تبعًا  معينـة 

واحلسابات التي جتري فيها عمليات حتاويل متعددة 

هذه  سالمة  من  والتحقق  املألوف  عن  خارجة  أو 

التحاويل جلهة صحة مصادرها.

إبالغ »وحدة التحقق« بواسطة مسؤول مراقبة العمليات  ب( 

بأنها  شك  أي  لديه  يكون  حتاويل  أية  عن  الفرع  في 

مبضمونها  تشكل  قد  مشبوهة  عمليات  على  تنطوي 

تبييض أموال.

فيما يعني أمناء الصناديق:  .6

إعفاؤهم،  مت  الذين  باستثناء  العمالء،  من  الطلب  أ( 

 )CTS( النقدية  العمليات  استمارة   تعبئة 

)Cash Transaction Slip( وتوقيعها من قبل العميل، 

على أن تتضمن باإلضافة إلى قيمة العملية معلومات عن 

موضوعها وعن مصدر األموال وذلك عند إيداع مبـالغ 

نقديـة تفوق عشـرة آالف دوالر أميركي أو ما يعادلها أو 

عندما جتري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا 

املبلغ ويفوق مجموعها /000 10/د.أ أو ما يعادله.

إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف  ب( 

العمليات  استمارة  تعبئة  من  املعفيني  للعمالء  احملدد 

الالزمة  التقنية  اإلجراءات  واتخاذ   )CTS( النقدية 

التدقيق  أجهزة  طلب  عند  إبرازها  بغية  حلفظها 

التحقيق  »هيئة  أو  املراقبة  مفوضي  أو  الداخلي 

اخلاصة«.

إبالغ »وحدة التحقق« بواسطة مسؤول مراقبة العمليات  ج( 

في الفرع عن عمليات اإليداع النقدي التي يشك بأنها 

تنطوي على تبييض األموال.

فيما يعني املسؤول عن قسم الشيكات:  .7

اإلنتباه واحلذر من الشيكات املظهرة لصالح شخص  أ( 

من  مباشرة  املودعة  غير  املصرفية  الشيكات  ثالث، 

املستفيد األول، الشيكات السياحية، الشيكات الصادرة 

عن مؤسسات في دول أجنبية والشيكات ال حتدد هوية 

صاحب احلساب.

إبالغ »وحدة التحقق« بواسطة مسؤول مراقبة العمليات  ب( 

في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.

قبل  احلساب  في  الشيكات  إيداع  عدم  من  التأكد  ج( 

الصادرة  املصارف  من  نهائية  بصورة  حتصيلها 

عنها.

فيما يعني مدير الفرع:  .8

مراقبـة  عـن  املسؤول  مبهام  االقتضاء،  عند  القيام،  أ( 

العمليـات في الفرع.

إعفاء  على  واملوافقة  احلسابات  فتح  عمليات  مراجعة  ب( 

النقدية  العمليات  إستمارة  تعبئة  من  العمالء  بعض 

)CTS( وحتديد سقوف اإلعفاءات وذلك باالستناد إلى 

يرفع  أن  على  والسقوف،  اإلعفاءات  هذه  تبرر  معايير 

أسماء العمالء املعفيني وسقوف اإلعفاءات إلى »اللجنة 

املختصة« إلبداء الرأي.

التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات املدينة  ج( 

ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.

قيامه شخصيًا أو تكليف املسؤول عن احلسابات في  د( 

لإلطالع  املدينني  للعمالء  دورية  بزيارات  القيام  الفرع 

على أعمالهم ووضع تقرير عن العمالء الدائنني واملدينني 

الذين يشك بأن حركة حساباتهم تنطوي على عمليات 

مشبوهة قد تشكل تبييض أموال وإبالغ نسخة عنه إلى 

»وحدة التحقق«.
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القسم اخلامس: أحكام ختامية 

املادة 12

على كل مصرف/مؤسسة مالية:

تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة واملتعلقة بعمليات   .1

احلصر،  ال  الذكر  سبيل  على  وتتضمن،  األموال  تبييض 

التحقيق  »هيئة  قبل  من  تعميمها  جرى  التي  األسماء 

اخلاصة« وأسماء أصحاب احلسابات املشكوك فيها واملبلغ 

عنها من قبله، وعليه إبالغ »الهيئة« عن أية حسابات تفتح 

غير  أو  مباشرة  بصورة  األشخاص  هؤالء  من  ألي  الحقًا 

مباشرة أو مبوجب وكالة.

عن  املسؤولني  وإشراك  مستمر  بشكل  املوظفني  تدريب   .2

البرنامج التدريبي واملوظفني املعنيني في احللقات الدراسية 

والندوات واحملاضرات املتعلقة بهذا املوضوع بغيـة اإلطالع 

بشـكل دائـم على طرق مكافحة تبييض األموال.

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

مسك سجل خاص بأسماء األشخاص الذين يقومون بفتح   .4

أو بتحريك احلسابات مبوجب وكالة.

فرض معايير عالية لإلستقامة والنزاهة عند توظيف العناصر   .5

البشرية.

إعالم  عـدم  املسؤولية،  طائلة  املوظفني، حتت  من  الطلب   .6

العمالء عند قيام »هيئة التحقيق اخلاصة« باإلستعالم أو 

»الهيئة«  عن  قرار  صدور  قبل  حساباتهم،  في  بالتدقيق 

وإبالغ  احلسابات  هذه  عن  املصرفية  السرية  برفع 

العالقة. أصحاب 

على فروع املصارف اللبنانية العاملة في اخلارج اعتماد،   .7

النظام  هذا  في  عنها  املنصوص  اإلجراءات  أدنى،  كحد 

دون أن يتعـارض ذلك مـع القوانني واألنظمة املعمول بها 

في مكان وجود الفرع.

 Brokers &( أمثال  الوسطاء  بخدمات  االستعانة  عند   .8

عدم  املالية  املصارف/املؤسسات  على   )Introducers
من  املطلوبة  املعايير  يستوفون  وسطاء  مع  إال  التعامل 

املصارف واملؤسسات املالية جتاه زبائنها.

املادة 13

على مفوض املراقبة املعني لدى املصرف/املؤسسة املالية:

تقيد  من  للتحقق  الداخلي  التدقيق  إجراءات  يراجع  أن   .1

هذا  وأحكام  القانون  بأحكام  املالية  املصرف/املؤسسة 

النظام، وعليه إعداد تقرير سنوي بهذا اخلصوص يرفعه 

إلى مجلس إدارة املصرف أو املؤسسة املالية وإلى حاكم 

على  املصارف،  على  الرقابة  جلنـة  وإلى  لبنـان  مصـرف 

املراجعة  نتائج  إلى  باإلضافة  التقرير  هذا  يتضمن  أن 

واقتراحاته بخصوص تفعيل أعمال الرقابة على العمليات، 

معلومات مفصلة حول التحقق من قيام املصرف/املؤسسة 

ال  الذكر  وعلى سبيل  فيما خصه،  كل  األقل،  على  املالية، 

احلصر مبا يلي:

التقيد بأحكام املواد 3، 4، 6، 7، 10، 11 و12 من هذا  أ( 

النظام.

.)KYC( تعبئة أمنوذج معرفة الزبائن أو العملاء ب ( 

وفتح  قبول  جلهة  مكتوبة  وإجراءات  سياسة  اعتماد  ج( 

احلسابات اجلديدة للعملاء.

ووجهـتها  املتلقـاة  األموال  مصدر  عن  اإلستعالم  د( 

في  احملددة  النقدية  العمليات  مبررات  وعن  النهائيـة 

وحتديد  النظام  وهذا  األموال  تبييض  مكافحة  قانون 

وللتحاويل  النقدية  وللسحوبات  لإليداعات  سقوف 

الواردة من اخلارج الواجب التنبه لها ضمن إجراءات 

إيداعات تظهر مصدر  اعتماد مناذج  احليطة، وكذلك 

مجاميع  أو  اإليداع  جتاوز  عند  املودعة  األموال 

اإليداعات السقف احملدد.

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

اإليداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة 

قبل  من  التقارير  هذه  ومراجعة  العمالء  حسابات  في 

القيمني على اإلدارة وقسم التدقيق الداخلي.

تدابير  املعتمدة،  الداخلي  التدقيق  إجراءات  تضمني  و( 

متعلقة مبراجعة مدى التقيد بها.

أن يبلغ، فورًا، حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسًا لـ»هيئة   .2

مخالفة  أية  عن  أعاله  إليها  املشار  اخلاصة«  التحقيق 

ألحكام هذا النظام.

بيروت في 18 أيار 2001

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمة

تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 99

للمصارف وللمؤسسات املالية وللمؤسسات التي تتعاطى 

العمليات املالية واملصرفية بالوسائل اإللكترونية

املادة األولى

 7548 رقم  األساسي  القرار  من  التاسعة  املادة  الى  يضاف 

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

بالوسائل  األموال  حتويل  بعمليات  القيام  عند   -4«  •
او  اإليفاء  بطاقات  بواسطة  املجراة  فيها  مبا  اإللكترونية، 
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الدفع أو اإلئتمان، تضمني أمر التحويل والرسائل املرفقة 

به كامل هوية اآلمر بالتحويل بشكل دقيق )االسم، العنوان 

ورقم احلساب أو رقم مرجع خاص في حال عدم وجود رقم 

حساب( وذلك خالل مراحل العملية كافة.

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

هوية  ومعرفة  العملية  بتتبع  السماح  شأنها  من  معلومة 

املعلومات  كامل  توفير  يتم  ان  شرط  بالتحويل،  اآلمر 

أو  املختصة  للسلطات  أعاله  األولى  الفقرة  في  املطلوبة 

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

خالل مهلة ثالثة أيام عمل من تاريخ طلبها.«

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

بيروت في 23 كانون األول 2005

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمة

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 111

للمصارف وللمؤسسات املالية وملؤسسات الوساطة املالية 

ولشركات اإليجار التمويلي وملؤسسات الصرافة وللجمهور

عمليات التحاويل النقدية وفقًا لنظام احلوالة 

إن حاكم مصرف لبنان،

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

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

مصرف لبنان والسيما املادة االولى منه،

جلسته  في  املتخذ  لبنان  ملصرف  املركزي  املجلس  قرار  على  وبناًء 

املنعقدة بتاريخ 2007/9/19،

يقرر ما يأتي:

املادة األولى

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

املالي  القطاع  خارج  تقع  التي  األموال  لتحويل  الرسمية  غير 

املتعارف عليه والتي تقوم بها املؤسسات واألشخاص مبن فيهم 

سماسرة ووسطاء احلوالة )حواالدار(. 

املادة الثانية

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

بعمليات التحاويل النقدية عن طريق »احلوالة« سواء حلسابها 

أو حلساب الغير.

املادة الثالثة

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

التحاويل عن طريق نظام »احلوالة« أن:

تعلم، مسبقًا، مصرف لبنان خطيًا بذلك.  .1

كحد  تتضمن  »احلوالة«  لعمليات  خاصة  بسجالت  حتتفظ   .2

بهذا  املرفق  األمنوذج  في  إليها  املشار  املعلومات  أدنى 

القرار وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعمالء املعنيني 

وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات.

املادة الرابعة

تعطى املؤسسات التي تكون بوضع مخالف ألحكام هذا القرار 

مهلة ستة أشهر للتقيد بأحكامه وتسوية أوضاعها، السيما جلهة 

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

املادة اخلامسة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

بيروت في 24 ايلول 2007

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمة

اإلسم الثالثي لآلمر

بالتحويل

اجلنسية رقم جواز السفر

أو الهوية

قيمة املبلغ احملول 

(صادر)

الغرض من

التحويل

بلد وجهة التحويل إسم املستفيد

من التحويل

اإلسم الثالثي

للمستفيد من

التحويل

اجلنسية رقم جواز السفر

أو الهوية

قيمة املبلغ احملول

(وارد)

الغرض من

التحويل

بلد مصدرالتحويل إسم اآلمر بالتحويل

التحاويل الصادرة

التحاويل الواردة

امنوذج

 سجالت خاصة لعمليات احلوالة
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تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 136

ملؤسسات الصرافة

املادة األولى

لقانون  التطبيقي  النظام  من  التاسعة  املادة  نص  يعدل 

 7933 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق  الصرافة  مهنة  تنظيم 

يلي: كما  ليصبح   2001/9/27 تاريخ 

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

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

الشيك  عليه  املسحوب  املصرف  فورًا  تزّود  أن  يعادلها 

بإشعار  املصرفية  العملية  خالله  من  متت  الذي  أو 

أنها  يفيد  ما  السيما  العملية،  عن  معلومات  يتضمن 

وعن  ال،  أم  نقدية  أموااًل  الصرافة  مؤسسة  تلقي  مقابل 

املستفيد وصاحب  وهوية  ووجهتها  األموال  هذه  مصدر 

اإلقتصادي.«  احلق 

املادة الثانية

ُيعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة

ُينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

بيروت في 27 نيسـان 2007

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1

إلى املؤسسات غير اخلاضعة لقانون السرية املصرفية

يطلب إلى املؤسسات كافة غير اخلاصعة لقانون السرية املصرفية 

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

السيما مؤسسات الصرافة والشركات التى تتعاطى الوساطة 

اإلستثماراجلماعي  وهيئات  التمويلي  اإليجار  وشركات  املالية 

العقارات وجتار  وبيع  وبناء  ترويج  وشركات  التأمني  وشركات 

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

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

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

سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ عشرة آالف 

دوالر أميريكي أو ما يوازيه.

كما يطلب من املؤسسات املذكورة اعاله اإلبالغ عن العمليات 

املشبوهة لتبييض األموال وفقًا للنموذج املرفق. 

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

بيروت في 4 متوز 2001

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 2

للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باالبالغ عن

 عمليات تبييض األموال

عماًل بقرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها املنعقدة 

بتاريخ 2001/7/19،

السابعة واملادة احلادية  املادة  الفقرة )1( من  بأحكام  وعماًل 

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

نظام  من  السادسة  املادة  وبأحكام  األموال  تبييض  مبكافحة 

األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة 

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

عن  باإلبالغ  امللزمة  واملؤسسات  املصارف  جميع  الى  يطلب 

تفاصيل  عن  باإلبالغ  قيامها  عند  األموال  تبييض  عمليات 

أموال،  تبييض  تخفي  بأنها  تشتبه  أو  تتأكد  التي  العمليات 

واضح  بشكل  يحمل  مغلق  مغلف  ضمن  املعلومات  إرسال 

احملددة  للحاالت  وفقًا  وموجه  جدًا«  »سري  عبارة   
ّ
وجلي

قانونًا ونظامًا إلى أمانة سر رئيس »هيئة التحقيق اخلاصة« 

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

صدوره. 

بيروت في 20 متوز 2001 

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 4

للمصارف واملؤسسات املالية

تاريخ   7818 رقم  األساسي  القرار  أحكام  إلى  باإلستناد 

2001/5/18 املتعلق بنظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

ملكافحة تبييض األموال السيما املادتني الثالثة والرابعة منه، 
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يطلب إلى جميع املصارف واملؤسسات املالية، التي لم تنجز حتى 

تاريخه ملفات التحقق من هوية عمالئها وحتديد صاحب احلق 

الزبائن  السيما  زبائنها،  جلميع  العائدة   )KYC( اإلقتصادي 

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

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

امللفات كحد أدنى املعلومات املرفقة بهذا اإلعالم. 

بيروت في 18 أيلول 2003

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

خاللها، على أن يتضمن:

وتقييمهم  الرقابة  أعمال  تفعيل  بخصوص  توصياتهم   .1

إلجراءات الضبط الداخلي املتبعة ملكافحة تبييض األموال.

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

على األقل، من األمور الواردة في امللحق املرفق بهذا اإلعالم 

وذلك بعد التدقيق الذي يجرونه على العينات الالزمة. 

بيروت في 29 نيسان 2004

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

ملحق إلعالم »هيئة التحقيق اخلاصة« رقم 5

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

 Correspondent( التحقق من هوية ونشاط املراسل  .1

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

إعتماد أمنوذج معرفة العملاء )KYC Form( يتضمن   .2

توفرها  الواجب  األساسية  املعلومات  أدنى  كحد 

 4 رقم  »الهيئة«  إعالم  مبوجب  واملطلوبة  العمالء  عن 

والتحقق من هوية العمالء الدائمني والعابرين املقيمني 

وغير املقيمني ووكالئهم واإلستحصال من األشخاص 

ومحل  بهوياتهم  املتعلقة  املستندات  على  الطبيعيني 

املستندات  على  املعنويني  األشخاص  ومن  إقامتهم 

وهوية  وعناوينهم  ونظامهم  تسجيلهم  بشهادة  املتعلقة 

املفوضني بالتوقيع عنهم. 

إعادة التحقق دوريًا من هوية العمالء أو إعادة حتديد   .3

صاحب احلق االقتصادي مبن فيهم أصحاب احلسابات 

األموال  تبييض  مكافحة  قانون  صدور  قبل  املفتوحة 

باإلضافة إلى إعداد خطة عمل محددة التاريخ لتنفيذ 

إعالم  املهلة احملددة مبوجب  انتهاء  قبل  املوجبات  هذه 

»الهيئة« رقم 4. 

احلق  صاحب  هوية  لتحديد  خاصة  استمارة  إعتماد   .4

اإلقتصادي ومصدر األموال وفقًا ملا جاء في املادتني 4 

و 8 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 

إلى  ليصار  الفروع  على  وتعّميمها  األموال  تبييض 

استعمالها عند الشك بهوية صاحب احلق االقتصادي 

ومصدر األموال. 

مكان  )االسم،  بالعمالء  املتعلقة  باملستندات  االحتفاظ   .5

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

First Name:

Family Name:

Father’s Name:

Place and Date of Birth:

Nationality:

Resident    Non-Resident 

Gender:  Male  Female

Marital Status:

Name of Spouse: 

Adress:

Telephone:

Detailed Profession:

Fianacial Status:

Beneficial Right’s Owner:

Specimen of Signature:

االسم:

اسم العائلة: 

اسم األب:

الوالدة: تاريخ  و   مكان 
اجلنسية:

مقيم    غير مقيم

أنثى ذكر   اجلنس:   

الوضع االجتماعي:

الزوج:  اسم 
العنوان:

رقم الهاتف:

املهنة بالتفصيل:

الوضع املالي:

صاحب احلق االقتصادي:

منوذج توقيع العميل:

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 5

موّجه إلى مفوضي املراقبة

باإلستناد إلى نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 

تاريخ   7818 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق  األموال  تبييض 

2001/5/18 السيما املادة 13 منه،

يطلب من مفوضي املراقبة املعّينني لدى املصارف واملؤسسات 

بأحكام  عماًل  يعّدونه  الذي  السنوي  التقرير  إرسال  املالية 

في  املعنية  اجلهات  إلى  أعاله  املذكور  النظام  من   13 املادة 

مهلة أقصاها نهاية شهر آذار التالي للسنة التي جرت املراقبة 
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خمس سنوات على األقل بعد إقفال احلساب أو إجناز 

العملية. 

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

املادة 10 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

هو  ملا  وفقًا  مهامها  وحتديد  األموال  تبييض  ملكافحة 

منصوص عليه في املادة 11 من النظام املذكور، على 

أن يتثبت مفوض املراقبة من قيامها بهذه املهام. 

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

املادة 10 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

هو  ملا  وفقًا  مهامها  وحتديد  األموال  تبييض  ملكافحة 

منصوص عليه في املادة 11 من النظام املذكور، على 

التقارير  على  اإلطالع  بعد  املراقبة  مفوض  يتثبت  أن 

التي تعدها هذه الوحدة من قيامها بهذه املهام. 

تتضمن  املجمعة  للمعلومات  ممكنة  مركزية  تنظيم   .8

قبل  من  تعميمها  جرى  التي  األسماء  أدنى  كحد 

وأسماء أصحاب احلسابات  التحقيق اخلاصة«  »هيئة 

املؤسسة  أو  املصرف  من  عنها  واملُبلغ  فيها  املشكوك 

املالية وحتديث هذه املركزية بصورة مستمرة. 

إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبني أسماء   .9

حسابات  بتحريك  أو  بفتح  يقومون  الذين  األشخاص 

مبوجب وكالة. 

استخالص  تتيح  متخصصة  معلوماتية  برامج  عتماد   .10

تقارير دورية ملراقبة حسابات الزبائن والعمليات التي 

تنطبق عليها، على سبيل الذكر ال احلصر، املؤشرات 

املنصوص عنها في املادة 9 من نظام مراقبة العمليات 

املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال . 

فروع  كل من  في  العمليات  مراقبة  تعيني مسؤول عن   .11

املصرف أو املؤسسة املالية. 

لـ»هيئة  رئيسًا  بصفته  لبنان  مصرف  حاكم  إبالغ   .12

تنطوي  بأنها  املشكوك  بالعمليات  اخلاصة«  التحقيق 

على تبييض أموال. 

مستمر  بشكل  املعنيني  واملسؤولني  املوظفني  تدريب   .13

والندوات  الدراسية  احللقات  في  وإشراكهم 

طرق  على  دائم  بشكل  إطالعهم  بغية  واحملاضرات 

األموال.  تبييض  مكافحة 

إعداد دليل إجراءات يتضمن املوجبات املنصوص عنها   .14

ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  في 

تبييض األموال على أن يراعي الدليل هيكلية املصرف 

فيها  أو  فيه  املوجودة  واألقسام  املالية  املؤسسة  أو 

وتعميمه على املوظفني والفروع العتماده. 

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

مراقبة العمليات في الفرع واملسؤول عن قسم التحاويل 

في  الفرع  ومدير  الصناديق  وأمناء  الشيكات  وقسم 

عنها  املنصوص  املالية مبهامهم  املؤسسة  أو  املصرف 

في املادة 11 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

ملكافحة تبييض األموال.

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

على إعفاء بعض العمالء من تعبئة استمارة العمليات 

النقدية )CTS( وحتديد سقوف لهذه اإلعفاءات قد متا 

باالستناد إلى معايير تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف. 

اإلجراءات  دليل  في  الواردة  غير  األساسية  األمور  رابعًا: 

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

11 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 

تبييض األموال أو املتناقضة معه.

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 7

موّجه إلى مؤسسات الوساطة املالية

باإلستناد إلى القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 املتعلق مبكافحة 

تبييض األموال وتعديالته السيما املادة الرابعة والبند 1 من املادة 

السابعة منه يطلب من مؤسسات الوساطة املالية التقّيد كحد 

أدنى باإلجراءات التالية: 

 Correspondent( املراسل  ونشاط  هوية  من  التحقق   .1

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

املقيمني  والعابرين  الدائمني  العمالء  هوية  من  التحقق   .2

األشخاص  من  واإلستحصال  ووكالئهم  املقيمني  وغير 

الطبيعيني على املستندات املتعلقة بهوياتهم ومحل إقامتهم 

ومن األشخاص املعنويني على املستندات املتعلقة بشهادة 

بالتوقيع  املفوضني  وهوية  وعناوينهم  ونظامهم  تسجيلهم 

 KYC( عنهم وإعتماد لهذا الغرض أمنوذج معرفة العملاء

الواجب  املعلومات األساسية  أدنى  Form( يتضمن كحد 
توفرها عنهم )اإلسم الثالثي، تاريخ ومكان الوالدة، اجلنسية، 

الوضع  بالتفصيل،  املهنة  اإلجتماعي،  الوضع  العنوان، 

املالي، صاحب احلق اإلقتصادي، التوقيع والتاريخ(. 

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

وصاحب احلق االقتصادي مبن فيهم أصحاب احلسابات 

املفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبييض األموال تاريخ 

2001/4/20 بغية حتديث املعلومات الواردة في أمنوذج 

معرفة العملاء )KYC Form( واإلستحصال على الوثائق 

الثبوتية الالزمة. 



73 تبييض األموال وتمويل اإلرهاب مكافحة  قوانين وأنظمة 

 2 البند  موضوع  بالعمالء  املتعلقة  باملستندات  اإلحتفاظ   .4

إقفال  بعد  األقل  والعمليات ملدة خمس سنوات على  أعاله 

احلساب أو إجناز العملية. 

 Compliance( العمليات  مراقبة  عن  مسؤول  تعيني   .5

Officer( تكون مهامه: 

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

واألقسام  املؤسسة  هيكلية  الدليل  هذا  يراعي  أن 

أمنوذج  ووضع  احلاجة  عند  وتطويره  فيها  املوجودة 

 2 البند  موضوع   )KYC Form( العملاء  معرفة 

اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  الى  ورفعهما  أعاله 

عليهما.  للموافقة 

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

اقتضت  إذا  متخصصة  معلوماتية  برامج  )مبوجب 

من  للتثبت  األموال(  تبييض  مؤشرات  تظهر  احلاجة 

أعماله  وتوثيق  فيها  مشكوك  عمليات  وجود  عدم 

بالتقارير الدورية الالزمة ورفعها الى رئيس وأعضاء 

مجلس اإلدارة. 

تبييض  مكافحة  طرق  حول  املعنّيني  املوظفني  تدريب   •
األموال. 

 )Cash Transaction Slip( تعبئة استمارة العمليات النقدية  .6

التي تتضّمن حقاًل مخصصًا ملصدر االموال النقدية التي 

وميكن  يعادله  ما  أو  د.أ.   10،000 مبلغ  قيمتها  تفوق 

 )Compliance Officer( للمسؤول عن مراقبة العمليات

إعفاء بعض العمالء من هذا اإلجراء بعد حتديد سقوف 

لهذه اإلعفاءات شرط أن يكون قد مّت ذلك باالستناد إلى 

معايير تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف. 

كحد  تتضمن  املجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم   .7

أدنى األسماء التي جرى تعميمها من قبل »هيئة التحقيق 

اخلاصة« وأسماء أصحاب احلسابات املشكوك فيها واملُبلغ 

بصورة  املركزية  هذه  وحتديث  املؤسسة  قبل  من  عنها 

مستمرة وإبالغ »الهيئة« عن اية حسابات تفتح الحقًا ألي 

من هؤالء األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو 

مبوجب وكالة. 

أسماء  يبني  معلوماتي  برنامج  أو  خاص  سجل  إعتماد   .8

حسابات  بتحريك  أو  بفتح  يقومون  الذين  األشخاص 

مبوجب وكالة. 

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

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

التحقيق اخلاصة« باإلستعالم أو  العمالء عند قيام »هيئة 

بالتدقيق في حساباتهم، قبل صدور قرار »الهيئة« بإبالغ 

أصحاب العالقة. 

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

تبييض  على  تنطوي  بأنها  املشكوك  بالعمليات  اخلاصة« 

أموال. 

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

بيروت في 18 آب 2005 

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 8

للمصارف وللمؤسسات املالية

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

مبكافحة تبييض األموال السيما البند )4( من املادة السادسة 

منه،

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

مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال املرفق 

بالقرار األساسي رقم 7818 تاريخ 2001/5/18،

وعماًل بقرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها املنعقدة 

بتاريخ 2006/11/2،

يطلب من املصارف واملؤسسات املالية كافة ما يلي: 

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

تبييض األموال املرفق بالقرار األساسي رقم 7818 تاريخ 

وسائر  موظفيها  تقيد  مدى  مراقبة  جلهة   2001/5/18

لـ»العميل« عند قيام  العاملني لديها مبوجب عدم اإلفصاح 

في  بالتدقيق  أو  عنه  باإلستعالم  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة 

حساباته أو جتميدها مؤقتًا.

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

عن  يصدر  لم  طاملا  طبيعي  بشكل  »العميل«  مع  بالتعامل 

»الهيئة« قرار يقضي بخالف ذلك. 

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

بيروت في 7 تشرين الثاني 2006

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 9

موجه الى املصارف

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

مبكافحة تبييض األموال السيما البند )4( من املادة السادسة 

منه،

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

نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال 

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

وعماًل بقرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها املنعقدة

 

 بتاريخ 2008/12/4،

)ج(  الفقرة  أحكام  تطبيق  في  التشدد  املصارف  من  يطلب 

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

التأكد  جلهة  األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية 

حتصيلها  قبل  احلساب  في  الشيكات  قيمة  ايداع  عدم  من 

عنها. الصادرة  املصارف  من  نهائية  بصورة 

بيروت في 2 كانون الثاني 2009

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 10 

موجه الى املصارف

باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن »هيئة التحقيق اخلاصة« 

املراقبة  حتت  احلسابات  بعض  بوضع  القاضية  تلك  السيما 

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

تتبع حركة احلسابات التي يشتبه أنها قد تخفي عمليات تبييض 

لألموال أو متويل إرهاب، 

على املصارف كافة، في ما يتعلق باحلسابات املوضوعة حتت 

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

في ما يتعلق بالشيكات:  أواًل: 

عدم تسديد، نقدًا، أي شيك أو أمر دفع مسحوب على  	•
احلساب املوضوع حتت املراقبة سواء كان املستفيد من 

الشيك أو أمر الدفع صاحب احلساب نفسه أو للغير. 

عدم دفع أي شيك أو أمر دفع مسحوب على احلساب  	•
يكون  أن  وشرط  األول  للمستفيد  إال  املراقبة  موضوع 

الشيك مشطوبًا. 

 )Chèque Bancaire( عدم إصدار أي شيك مصرفي 	•

مسحوبًا ألمر صاحب احلساب أو الغير على احلساب 

ويتضمن  إذا كان مشطوبًا  إال  املراقبة  املوضوع حتت 

عبارة »ال يدفع إال للمستفيد األول«. 

في ما يتعلق ببطاقات اإلئتمان والوفاء: ثانيًا: 

املصدرة  الوفاء،  و/أو  اإلئتمان  بطاقات  استعمال  حصر   

استنادا للحساب املوضوع حتت املراقبة على أجهزة نقاط 

أجهزة  على  استعمالها  ومنع   )POS( التّجار  لدى  البيع 

الصراف اآللي. 

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

عدم املوافقة لصاحب احلساب موضوع املراقبة من سحب أي   

 )Guichet( مبلغ من األموال مباشرًة عن صندوق املصرف

املفتوح لديه احلساب املذكور. 

 بيروت في 9 متوز 2009

حاكم مصرف لبنان 

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

 أمنوذج »إبالغ عن العملية املشبوهة«

مت تعديل إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 3 باإلعالم رقم 6

إعالم »الهيئة« رقم 3

للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ عن عمليات تبييض أموال

القانون  من  السابعة  املادة  من   )1( البند  بأحكام  عماًل 

تبييض  مبكافحة  املتعلق   2001/4/20 تاريخ   318 رقم 

األموال، 

وعماًل بأحكام املادتني رقم 6 و 8 من نظام مراقبة العمليات 

بقرار  املرفق  األموال،  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية 

موضوع   2001/5/18 تاريخ   7818 رقم  لبنان  مصرف 

تاريخ   1912 رقم  املالية  وللمؤسسات  للمصارف  التعميم 

،2001/5/18

جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  بقرار  وعماًل 

،2001/10/11 بتاريخ  املنعقدة 

يطلب إلى جميع املصارف وسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ   .1

عن عمليات تبييض أموال، عند قيامها بإبالغ »هيئة التحقيق 

اخلاصة« عن العمليات التي لديها تأكيدات أو شكوك بأنها 

تنطوي على تبييض أموال مبفهوم القانون رقم 318 بتاريخ 

2001/4/20، أن ترفق بكتابها املوجه إلى رئيس »الهيئة« 
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املرفق  لألمنوذج  وفقًا  منظمًا  املعنية  العملية  عن  تقريرًا 

بهذه  املتعلقة  إلى سائر املستندات  بهذا االعالم باإلضافة 

العملية.

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

السرية  لقانون  اخلاضعة  غير  املؤسسات  إلى  املوجه 

املصرفية.

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

بيروت في 16 تشرين األول 2001

حاكم مصرف لبنان

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

رياض توفيق سالمة

إعالم »الهيئة« رقم 6

للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ عن عمليات 

تبييض أموال

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

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

مبكافحة تبييض االموال املعدل مبوجب القانون رقم 547 تاريخ 

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

السابعة منه، 

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

االساسي  بالقرار  املرفق  االموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية 

7818 تاريخ 2001/5/18، 

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

و2004/9/28، 

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

 3 رقم  باإلعالم  املرفق  املشبوهة«  العملية  عن  »إبالغ  أمنوذج 

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

عن  باإلبالغ  امللزمة  املؤسسات  ولسائر  للمصارف  واملوّجه 

ربطا«.             املرفق  بالنص  وُيستبدل  االموال،  تبييض  عمليات 

ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.                  

بيروت في 12 تشرين الثان 2004 

حاكم مصرف لبنان

رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 

رياض توفيق سالمة

معلومات عامة تتعلق بالشخص او املؤسسة املعنية موضوع الشبهة

االسم  (الشخص او اسم املؤسسة) :

تاريخ الوالدة/ التأسيس:          

اجلنـس:       ذكـر       انثـى 

اجلنسـية: __________________________________ 

مقيم/ غير مقيم: __________________________________ 

نطاق العمل (محلي / خارجي): __________________________________ 

مساهمة      محدودة املسؤولية      تضامن      توصية بسيطة      توصية باالسهم      فردية         نوع املؤسسة :  

اخرى (حدد)   ___________________________________   

رقم تذكرة الهوية / السجل التجاري : ___________________________________

العنـوان : _______________________________________________________

، القضـاء : ____________________  احملافظـة: _________________________ 

املنطقـة: _________________________، احلــي _________________________

الشارع: _________________________، بنايــة : ________________________   

 رقم الهاتف: ____________________________________________________   

طبيعة النشاط التجاري أو املهني:

اسم او اسماء املدراء العامني وكبار املسؤولني االداريني : 

صاحب احلق االقتصادي :

نوع اجلرم:

زراعة املخدرات او تصنيعها او اإلجتار بها .

األفعال التي تقدم عليها جمعيات األشرار املنصوص عليها في املادتني ٣٣٥ 

و٣٣٦ من قانون العقوبات واملعتبرة دوليًا جرائم منظمة .  

جرائم اإلرهاب املنصوص عليها في املواد ٣١٤ و ٣١٥ و ٣١٦ من قانون العقوبات .

متويل او املساهمة بتمويل اإلرهاب او األعمال اإلرهابية او املنظمات اإلرهابية 

بحسب مفهوم اإلرهاب كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني .  

اإلجتار غير املشروع باألسلحة .

يالية او بالتزوير او بإساءة األمانة الواقعة على 
جرائم السرقة او إختالس االموال العامة او اخلاصة او اإلستيالء عليها بوسائل احت

املصارف واملؤسسات املالية واملؤسسات املعددة في املادة ٤ من هذا القانون او في نطاق عملها .

تزوير العملة وبطاقات اإلئتمان والدفع واإليفاء او االسناد العامة او االسناد التجارية مبا فيها الشيكات .

                                                                               التاريخ : ______________  

ابالغ عن العملية املشبوهة

جانب رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

مكتب  الرئيس

بيروت – لبنان

١)-اسم الشخص (اذا كان فردًا):

رقم الهاتف:   

  العنوان:   

٢)-اســـم املؤسســـة
اسم رئيس مجلس االدارة/ املدير العام، مدير الشركة، املفوض بالتوقيع:   

اسـماء املوقعـني على االبالغ وصفتــهم     

   االســم :              الصفة:

   االســم :   الصفة:

______________________________________      العنــوان:_________________________________________________رقم الهاتف :__________________________   

  

خـاص باســتعمال الهيـئة:                          
            رقم االستالم:     ____________

  تاريخ االستالم:    ____________

نوع نشاط املؤسسة املبلغة:

صـاغة

جتارة عقارات

مؤسسة مالية

نشاط آخرمفوض مراقبة
مصـرف

  صيرفة

وسيط مالي

تأمني
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تاريخ العملية : _______________________________________________٤) صاغـة

طبيعة العملية:  حلى مباعة      حلى مشتراة       سـبائك املبلغ: _____________________________________________________

قيمتها السوقية : _____________________________________________

طريقة التسديد :       نقدا      بطاقة ائتمان     حتويل مصرفي 

في حال كان التسديد بواسطة بطاقة ائتمان أو حتويل مصرفي :                          اخرى (الرجاء التحديد ): _____________________________________________   

اسم البنك املراسل : _________________________________________________________________________________

مركز االقامة: ______________________________________________________________________________________

اسم املستفيد او الشخص املعـني: ________________________________________________________________________

وصف موجز للعملية موضوع الشبهة (مع املستندات الثبوتية و كتاب توضيحي اذا لزم) مركز االقامـة: ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________
                        توقيع مقدم االبالغ   

٣) تأمـني

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

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

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

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

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________    

                        توقيع مقدم االبالغ

٢) للصيرفة:

تاريخ العملية : _______________________________________  

املبـلغ:  ____________________________________________
 

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

 

                   شيكات سياحية      شراء /بيع سبائك معـادن ثمينة 
              

          اخـرى (الرجـاء التحديـد): _____________________________________________
  

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

اسم البنك املراسل : __________________________________________________________

اسـم املسـتفيد: _____________________________________________________________

مكـان االقامـة: ______________________________________________________________

مصدر الشـكوى: ____________________________________________________________

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

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________

_____________________    

               توقيع مقدم االبالغ
         

                                   
                           

ملالية والوسطاء املاليني 
ف ، املؤسسات ا

١) للمصار

 رقم ١)
ال امللحق

ستعم
ملية، ا

كثر من ع
جود ا

حال و
(في 

ملية: ___________________________________
تاريخ الع

 

ـــلغ: _______________________________________
املب

 

  
      

 او الى مصرف خارجي 
ويل من

 حت
بنانية 

ويل مصرفي من االراضي الل
      حت

ع نقـدي  
 ايــدا

عملية:
يعة ال

طب

ماليـة  
ة ادوات 

كيــة محفظـــ
يــل فـي مل

نقـد اجنـبي،حتو
ل نقـدي ل

شــيكات ســياحية     حتويـ
شـراء شـيك    

ع او 
  ايـدا

   
 

          
          

          
          

          
          

ديــد) _______________________________________      
ـاء التحـ

ى (الرج
     اخـر

 

ملية):_______________________________________
ب الع

 املعـني فـي اخلـارج (صاح
ستفيد

 او امل
لعميل

سـم ا
ا

القامة_______________________________________________________________________
محل ا

لية): _______________________________
ء العم

آلمر باجرا
عنية في اخلارج (ا

لية امل
سة املا

او املؤس
سم املصرف 

ا

القامة_______________________________________________________________________
محل ا

لية): _______________________
ذ العم

ة (منف
ى مراسل

اية مؤسسة اخر
لة او 

ة املراس
 املالي

او املؤسسة
سم املصرف 

ا

القامة_______________________________________________________________________
محل ا

ملية):________________________________________________
ن الع

ي ابلغت ع
هة الت

ـدر الشكوى (اجل
مص

بوتية و كتاب توضيحي اذا لزم) 
ت الث

ستندا
جز للعملية موضوع الشبهة (مع امل

وصف مو

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________

حسابات العميل لدى املصرف :

نوع احلساب

دائن/مدين

رقم احلساب

العملة

تاريخ فتح 

احلساب
املفوضني 

توقيع
بال

 املفتوح
الفرع

ب لديه
احلسا

الرصيد

_____________________
 

  

    توقيع مقدم االبالغ
       

       
      

 
 

 
           

           
           

           
           

 

مة تتعلق بالعملية واحلسابات موضوع الشبهة
معلومات عا
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________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

    

اسم املستفيد او العميل 
في اخلارج

اسم البنك

املراسل
نوع العملية

 املبلغ
التاريخ

ملحق ١)

٥) جتارة عقارات 

تاريخ العملية: __________________________________________________ _____________

قيمة العقـار املباع : _________________________________________________________

رقم العقار واملنطقة العقارية : __________________________________________________

العنـــوان : ________________________________________________________________

احملافظة : ________________________________________________________________

القضاء: _________________________________________________________________

املنطقة: __________________________________________________________________

احلي: ___________________________________________________________________

الشارع: _________________________________________________________________

طريقة التسديد :      نقـدا       حوالة مصرفيـة      شيك مظهر 

في حال كان التسديد بواسطة حوالة مصرفية : __________________________________________________

اسم البنك املقيم: _______________________________________________________________________

اسم البنك املراسل : ____________________________________________________________________

اسم املستفيد او الشخص املعـني في اخلارج : __________________________________________________

في حال كان التسديد بواسط شيك مظهر : 

اسم ساحب الشيك : ____________________________________________________________________

اسم البنك املسحوب عليه الشيك: ___________________________________________________________

رقم احلساب الوارد على الشيك: ___________________________________________________________

اسم املستفيد االول من الشيك: ____________________________________________________________

اسـم البنك الذي اودع لديه الشيك للتحصيل : __________________________________________________

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

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________    

                        توقيع مقدم االبالغ

تواريخ االيداعات
املبالغ املودعة

الفيش املسترجع

نقدًا
مبوجب شيك

نقدًا
مبوجب شيك

التاريخ : ____________

ابالغ عن عملية مشبوهة

ستدعاء :
اء املوقعني على اال

اسم

   االسـم : ____________________ 

صفة : ______________________
ال

االسـم : ____________________

صفة : ______________________
ال

ســــم : __________________
اال

تاريخ الوالدة : __________________ 

     انثـى 
    ذكـر    

   : اجلنــس 

سـيـة  : ___________________
اجلن

___________________ : املهـنـة 

ير مقيم  
 غ

مقيم     
القامة : 

وضع ا

ضـاء : ___________________ 
العنـوان : احملافظـة: ___________________ الق

املدينة: ___________________ احلــي  __________________
 املنطقـة/

 

 بنايــة: ____________________
  الشارع : ___________________

 

 
 

 
قم الهاتف : ___________________

  ر
 

          
          

ئة:      
خـاص باســتعمال الهيـ

            رقم االستالم:     ____________

  تاريخ االستالم:    ____________

هيئة التحقيق اخلاصة
جانب 

«الهيئة»
مكتب رئيس 

بيروت-لبنان

معلومات عامة تتعلق بالشخص موضوع االستدعاء

ينو لبنان ش.م.ل.
املستدعي: شركة كاز
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مصرف لبنان ■ هيئة التحقيق اخلاصة

شارع مصرف لبنان  ■  ص.ب.: 5544-11 بيروت، لبنان

هاتف: 701/8 756 1 961+  ■  فاكس: 999 743 1 961+

bdlg0@bdl.gov.lb :بريد إلكتروني

www.sic.gov.lb :موقع إلكتروني  ■  secretary@sic.gov.lb :بريد إلكتروني






