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ح�سرات اأع�ساء »الهيئة« واأمني ال�سّر واملوظفني،

لها على  �سابق  لتحديات ال  بلدنا  تُعّر�ض  املنطقة  ت�سهدها  التي  االأحداث  اإن 
م�ستويات عديدة، ومنها االإقت�سادي واالإجتماعي. ونحن من جهتنا نوا�سل بذل 
بها،  املت�سلة  املخاطر  واحتواء  التحديات  هذه  على  للتّغلب  الالزمة  اجلهود 
ملتزمني يف الوقت نف�سه بتعاون تام مع املجتمع الدويل من اأجل تفعيل مكافحة 

تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب.

ال�سلطات  قيام  وبانتظار  اإلينا،  بالن�سبة  اأولوية  الدولية  باملعايري  التقّيد  ويبقى 
املعنية باإقرار عّدة م�ساريع قوانني، ن�ستمر من جهتنا يف اإ�سدار االأنظمة الالزمة يف 
جمال مكافحة تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب ل�سون �سالمة القطاع امل�سريف واملايل.

يف اأيلول 2014، جرى تعديل التعميم االأ�سا�سي رقم 83 ال�سادر عن م�سرف لبنان، وذلك بهدف تعزيز وظيفة 
ومتويل  االأموال  تبيي�ض  مكافحة  اأنظمة  تطبيق  يتم  ولكي  املالية  واملوؤ�س�سات  امل�سارف  فروع  لدى  االإمتثال 
االإرهاب ب�سكل اأف�سل. كذلك اأ�سدرت هيئة التحقيق اخلا�سة خالل العام عدداً من االإعالمات تتعلق بامتناع 
موظفي امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية عن تنبيه العمالء امل�ستبه بهم واملبّلغ عنهم، واأخرى تتعلق باحل�سابات 
اخلا�سعة للمراقبة، وباإر�سال االإبالغات عن عمليات م�سبوهة الكرتونيًا. وقد جاءت هذه التعديالت لتزيد من 
�سرامة املتطلبات املفرو�سة على امل�سارف العاملة يف لبنان، والتي يجب عليها اأي�سًا التقّيد املطلق باالأنظمة 
عملية  م�سارفنا  ت�ستكمل  ذلك،  عن  ف�ساًل  معها.  املتعاملة  املرا�سلة  امل�سارف  بلدان  يف  املطبقة  والعقوبات 
مراجعة  بعملية  امل�سارف  با�سرت  القانون،  بهذا  منها  واإلتزاما  »فاتكا«.  بقانون  للتقّيد  املطلوبة  الت�سجيل 
املخاطر ال�سريبية املتعلقة ببع�ض العمالء، والتي يفرت�ض اأن تعّزز التدابري الوقائية واالحرتازية التي تتيح 

ك�سف االإيرادات ال�سريبية غري امل�سروعة وردعها. 

وخالل ال�سنة، مت معاجلة حاالت تبيي�ض اأموال ومتويل اإرهاب عديدة اأّدت اإىل رفع ال�سرية امل�سرفية يف 13 حالة 
اأحيلت جميعها اإىل املدعي العام التمييزي. و�سملت اأعمال الرقابة امليدانية للتحقق من تطبيق املوجبات 
املطلوبة عدداً من امل�سارف واملوؤ�س�سات امللزمة باالإبالغ، وقد اأتاح هذا العمل لهذه اجلهات تعزيز برامج 

االإمتثال واإجراءات ال�سبط املطبقة لديها ملكافحة تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب. 

والتفاين  باحلما�ض  عملكم  �ستوا�سلون  باأنكم  تامة  ثقة  على  اإيّن  نواجهها،  التي  التحديات  من  وبالرغم 
اأ�سكركم جميعًا على مثابرتكم وعملكم  اأن  اأوّد  اأجل التغلب على ال�سعوبات والتحديات.  املعهودين من 

احلثيث، متمنيًا اأن حتمل لنا االأحداث القادمة م�ستقباًل واعداً وم�سرقًا للبنان واملنطقة.

مع اأ�سدق متنياتي، 
ريا�ض توفيق �سالمه

حاكم م�سرف لبنان
رئي�ض هيئة التحقيق اخلا�سة

هيـئـة كلمـة
التحقيق الخاصة 
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زمالئي االأعزاء من مدراء وموظفني،

عندما بداأنا العمل �سويًا منذ اأكرث من اأربع �سنوات، اعتقدنا ان املهام املوكلة 
اأنه، خالل فرتة وجيزة ومع انطالق عام 2011،  اإال  اإلينا �ستكون عادية وروتينية. 
بداأت االأمور تاأخذ منحًا مغايراً وب�سكل �سريع. اإذ بداأ يظهر يف االأفق اإجتاه عاملي 
نحو الت�سّدد يف تطبيق نظم االمتثال، وقد مل�سنا ذلك من خالل ظهور معايري اأعلى 
ومتطلبات اأكرث ت�سدداً. هذا التوجه العاملي الذي بدا جليًا يف ال�سنوات الاّلحقة 
العاملي،  املايل  النظام  يف  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  على  �سخمة  مالية  عقوبات  فر�ض 
املخاطر، وهي  درء  وحتى  تقلي�ض  �سيا�سات  اعتماد  اىل  املوؤ�س�سات  تلك  دفع  مّما 
�سيا�سات غري حمّبذة، وذلك تفاديًا للغرامات والعقوبات التنظيمية املفرو�سة. هذه 
تدابري  واتخاذ  جديدة  اأنظمة  و�سع  اىل  بنا  دفعت  لها  �سابق  ال  التي  التغريات 

رقابية واجراءات اأخرى بهدف مواكبتها عامليًا.           

لتلبية  املوظفني  عدد  زيادة  من خالل  للهيئة  املهني  اجلهاز  تعزيز  ال�سروري  من  كان  املنطلق،  هذا  من 
حاجات العمل اليومية املتزايدة واالإ�ستمرار بامل�ساركة الفّعالة يف املنظمات االإقليمية والدولية. واإيّن على ثقة 
باأنكم �ستتعاونون مع الزمالء اجلدد تعاون فريق العمل الواحد من خالل ت�سجيعهم وم�ساعدتهم على �سقل 

مهاراتهم يف وقت ق�سري، بهدف حت�سني االإنتاجية وزيادة الفعالية. 

خالل هذا العام، وبالرغم من امل�ساكل واالإ�سطرابات التي مّر بها لبنان والتي اأثرت على حياتنا اليومية، 
متّكنتم من تاأدية واجباتكم باملهنّية املعهودة. فاقرتاحاتكم املتعلقة بجمع وتخزين البيانات واملعلومات اأّدت 
و201  خارجية  م�سادر  من   76 ق�سية،   277 »الهيئة«  تلّقت   ،2014 عام  خالل  لدينا.  التحليل  عملية  حت�سني  اإىل 
م�سادرها حملية، وقد مّتت معاجلتها جميعها. كما مت اتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها من قبل »الهيئة« كاإحالة 
بع�سها اإىل النيابة العامة التمييزية وتزويد وحدات اإخبار مايل نظرية باملعلومات الالزمة. اأما اعمال التدقيق 
امليداين التي اأجرتها »الهيئة«، ف�سملت 132 م�سرفًا وموؤ�س�سات اخرى ملزمة باالإبالغ وذلك للتاأكد من تقيدها 

باملوجبات واالأنظمة النافذة ملكافحة تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب. 

من جهة اأخرى، اإن امل�ساعدة التي نقدمها يف جمال التدريب والدعم التقني للوحدات النظرية يف املنطقة 
يحظيان بتقدير كبري، وكذلك اجلهود التي تبذلونها من خالل جمموعات »اإغمونت«، و»املينافاتف« و»الفاتف«. 
ويف هذا ال�سياق، نّظمت هيئة التحقيق اخلا�سة يف بريوت، بالتعاون مع جمموعة »املينافاتف«، ندوة اإقليمية حول 
التقييم الوطني ملخاطر تبيي�ض االأموال ومتويل االإرهاب، حا�سر فيها ممثلون عن »الهيئة« وعدد من البلدان 
امل�ستخدمة  واالأدوات  واملنهجيات  خرباتهم  على  امل�ساركني  الطالع  الدويل،  النقد  و�سندوق  الدويل  والبنك 
الدويل واالإنرتبول ومركز بازل  البنك  تنظيم  موؤمترات من  اأي�سًا يف  و�ساركت»الهيئة«  تقييم.  الإجراء هكذا 
الدويل ال�سرتداد االأ�سول، رغبًة منها بعر�ض خربة لبنان بخ�سو�ض ا�سرتداد االأ�سول املرتبطة بالف�ساد، فالقت 

م�ساركتها ا�ستح�سان املنظمات الدولية.

اأخرياً ولي�ض اآخراً، اإنّني اأقّدر جهودكم واإيّن على ثقة تاّمة باأنكم �ستوا�سلون عملكم اجلّيد الدوؤوب. 

وفقكم اهلل، 
عبد احلفيظ من�سور

اأمني �سر هيئة التحقيق اخلا�سة

أمين هيئةكلمـة
التحقيق الخاصة
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شّكل إقرار قانون مكافحة تبييض األموال رقم 318 لعام 2001، والذي مت مبوجبه إنشاء هيئة التحقيق اخلاصة 
كوحدة اإلخبار املالي اللبنانية، احلجر األساس لبدء مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في لبنان بشكل جّدي 
وممنهج. وقد انطلقت هذه املسيرة بإنشاء مؤسسة غير معروفة على الصعيدين احمللي والدولي، تضّم بضعة موظفني 
يعملون في مكتب متواضع. حاليًا، تشغل »الهيئة« مقرًا خاصًا بها مزّود بأحدث التجهيزات ومستلزمات األمان داخل 
حرم املصرف املركزي، وقد تضاعف حجمها خالل السنوات املاضية إلى حد كبير. وها هي اليوم ُتصّنف من بني 

املؤسسات الرائدة في لبنان واملنطقة وحتظى مبكانة مميزة في اخلارج.
إال أّن املكانة التي حتتلّها »الهيئة« اليوم لم تكن سهلة املنال، بل كانت ثمرة اجلهود التي بذلها جهازها اإلداري 
خالل السنوات املاضية. مت حتقيق إجنازات عديدة، منها بناء وحدة إخبار مالي فّعالة ونظام متكامل ملكافحة تبييض 
األموال ومتويل اإلرهاب، وشطب إسم لبنان من الئحة البلدان واألقاليم غير املتعاونة، واإلنضمام إلى هيئات إقليمية 
ودولية مثل مجموعة »إغمونت« )EG(، والقيام بدور ريادي وأساسي في إنشاء مجموعة »املينافاتف« التي تولى لبنان 
رئاستها في السنة األولى بعد تأسيسها. وقد مت كل ذلك بفضل قيادة ملتزمة ومصممة وفريق عمل متفان في عمله.  
اما اليوم، وبعد اإلجنازات املذكورة، تؤمن قيادة »الهيئة« أّن هناك املزيد من العمل مستقباًل. فاخلطر املتفاقم واملتمّثل 
باجلرمية املنظمة وتطّور تقنيات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، ما زال يهدد إقتصادات العالم، مما يتطلب من 
التحديات اجلديدة  بوجه  والدولية لإلضطالع مبسؤولياتها  اإلقليمية  الهيئات  أنشطة  في  املشاركة  تكثيف  »الهيئة« 
املتزايدة. بناًء على خبرتها املتراكمة، تؤمن »الهيئة« بضرورة التكّيف املستمر مع التغّيرات السريعة التي يشهدها 
املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املثلى  الطريقة  وأن  كما  القانون.  يخالف  من  كل  ملالحقة  أساسي  كشرط  اجلرمية  عالم 
التدريب  يبقى  الشأن  الدولي. وفي هذا  التعاون  تعزيز  تتطلب  للحدود،  اليوم، وكالهما نشاطني عابرين  واإلرهاب 

املتواصل ضروريًا بهدف زيادة الوعي وصقل مهارات وخبرات موظفيها وموظفي السلطات املعنّية األخرى. 
من جهة أخرى، تولي »الهيئة« اهتمامًا كبيرًا لتقرير التقييم املشترك اخلاص بلبنان الذي أعّدته »املينافاتف«، وهي 
عبر  الضعف  نقاط  لتجاوز  األخرى  املعنية  األجهزة  مع  بالتنسيق  فيه  الواردة  واخلطط  املالحظات  تعالج  بالتالي 
اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مبكافحة  اخلاص  اللبناني  القانون  تطوير  إلى  تهدف  شاملة  وطنية  استراتيجية 
والتشريعات واألنظمة الوثيقة الصلة وتطبيق كل منها وفق املعايير الدولية. كما تبذل »الهيئة« قصارى جهدها من 
أجل تعزيز الرقابة امليدانية للتحقق من إجراءات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وحتسني التحقيقات املالية 

وغيرها من املهام الرئيسية، على أمل أن تتّوج السنوات القادمة بنجاحات مماثلة.   

أنشئت هيئة التحقيق اخلاصة، وهي وحدة اإلخبار املالي اللبنانية، 
كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان وأسندت إليها 
مهام متعددة. وتعتبر »الهيئة« احملور األساس في نظام مكافحة 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في لبنان وركيزة للتعاون الدولي 
في هذا املجال، ولها دورها احليوي في حماية القطاعات املعنية 
من مخاطر األموال غير املشروعة. وتشمل مهامها: تلقي وحتليل 
اإلبالغات املتعلقة بعمليات مشبوهة، إجراء التحقيقات املالية، رفع 
السلطات  الى  وإحالتها  احلسابات  وجتميد  املصرفية،  السرية 
بتبادل  »الهيئة«  تقوم  ذلك،  إلى  باإلضافة  املختّصة.  القضائية 
السلطات  مع  والتنسيق  النظيرة  األجنبية  اجلهات  مع  املعلومات 
املساعدة،  طلبات  حول  القانون  بإنفاذ  املعنية  احمللية/األجنبية 
كما تقوم باقتراح إدخال موجبات جديدة متصلة مبكافحة تبييض 
من  وغيرها  املصارف  أن  من  والتأكد  اإلرهاب،  األموال ومتويل 

املؤسسات امللزمة باإلبالغ تتقيد باملوجبات املطلوبة. 
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الهيكل التنظيمي

وحدة املعلوماتية واألمان

 األستاذ ناصر لّبوس
مدير تنفيذي

وحدة التحقق من اإلجراءات

األستاذ طارق زهران
مدير تنفيذي

الوحدة اإلدارية
 جلمع املعلومات املالية

السيدة ماي ّجنار
 مدير تنفيذي 

وحدة املدققني واحملققني

األستاذ هشام حمزه
مدير تنفيذي

أمني السر
األستاذ عبد احلفيظ منصور

املهني املعني من قبل مجلس الوزراء
األستاذ جوزف أنطكلي

عضًوا

القاضي املعني في الهيئة املصرفية العليا
د. علي ابراهيم

 

رئيس جلنة الرقابة على املصارف
األستاذ أسامة مكداشي

عضًوا

حاكم مصرف لبنان
األستاذ رياض سالمة

رئيًسا

عضًوا
 



الخاصة 16 التحقيق  هيئة 

1| تتألف هيئة التحقيق اخلاصة من:

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

 األستاذ أسامة مكداشي، رئيس جلنة الرقابة على املصارف
 أو من ينتدبه من بني أعضاء اللجنة.         عضوًا

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

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

القضائية  املراجع  لصالح  املصرفية  السرية  رفع  تقرير  حق  »بالهيئة«  يحصر   •
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 األقل وكلما دعت احلاجة   •
وال تكون إجتماعاتها قانونية إال بحضور ثالثة أعضاء على األقل.

صوت  يكون  األصوات  تعادلت  وإذا  احلضور  بأكثرية  قراراتها  »الهيئة«  تتخذ   •
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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 أمانة السر
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.

باقتراح  »الهيئة«  لـ  التوصية  ورفع  واألجنبية  احمللية  واألنظمة  القوانني  متابعة   •
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.





الفصل الثاني
 نشاط هيئة التحقيق الخاصة 
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الخاصة 20 التحقيق  هيئة 

ُتعنى وحدة املدققني واحملققني بالتحقيقات املالية التي تقوم بها هيئة التحقيق اخلاصة. وفي 
هذا اإلطار، تقوم »الوحدة« بتحليل اإلبالغات الواردة وبإجراء التحقيقات الالزمة بخصوص 
تعزيز  يتم  اللزوم،  عند  اإلبالغات.  هذه  موضوع  واملصرفية  املالية  والعمليات  األشخاص 
القانون  إنفاذ  باإلبالغ وسلطات  امللزمة  املؤسسات  من  معلومات إضافية  بطلب  العمل  هذا 
وإدارات حكومية، باإلضافة الى معلومات من وحدات إخبار مالي نظيرة. ويتم هذا العمل 

ايضًا بالنسبة لطلبات املساعدة التي َترد من اخلارج والداخل التي تتطلب ذلك. 
حسابات  جتميد  بينها  من  قرارات  »الوحدة«  أعمال  بنتيجة  اخلاصة  التحقيق  هيئة  ُتصدر 
مصرفية وإرسال نتائج التحقيقات إلى املّدعي العام التمييزي وتبادل معلومات مع وحدات 

إخبار مالي نظيرة.

إبالغًا عن عمليات مشبوهة و133  املدققني واحملققني 183  في سنة 2014، عاجلت وحدة 
تبادل  منها  عديدة  قررات  التحقيق اخلاصة  هيئة  اتخذت  الصدد،  وفي هذا  طلب مساعدة. 
املتابعة  قيد  املصرفية  احلسابات  بعض  ووضع  نظيرة  مالي  إخبار  وحدات  مع  معلومات 

وجتميد حسابات في 13 حالة مّت رفع السرية املصرفية عنها جتاه املدعي العام التمييزي.
ُيعتبر تلّقي طلبات املساعدة واالستجابة لها خير دليل على التعاون الدولي الفّعال القائم بني 
وحدات اإلخبار املالي. فخالل السنة، نظرت وحدة املدققني واحملققني في طلب مساعدة ورد 
الى »الهيئة« حول حالة فساد تتعلق بشخص أجنبي معرض سياسيًا وجهات مقّربة منه نتج 
تبنّي  لهيئة التحقيق اخلاصة،  التابع  بلدان. ولدى مراجعة بنك املعلومات  عنها حتاويل لعدة 

وجود عّدة طلبات مساعدة سابقة واستنابات قضائية بشأن املعنيني.

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.

إطالع »وحدة التحقق من اإلجراءات« على التقارير   •
املشبوهة،  والعمليات  احلسابات  بشأن  تعدها  التي 
لدى  مبهامها  القيام  عند  باإلعتبار  أخذها  بغية 

املصارف واملؤسسات املالية املعنية.

المدققين والمحققين 
وحدة

وعند مراجعة وحتليل السجالت املصرفية، تبنّي وجود حركة غير اعتيادية عبر مصارف محلية 
املرتبطة  املصرفية  احلسابات  من  عدد  جتميد  »الهيئة«  قررت  كبيرة.  مالية  مببالغ  وأجنبية 
النتائج  هذه  أرسلت  كما  التمييزي.  العام  املدعي  إلى  التحقيقات  نتائج  وإحالة  احلالة  بهذه 
املالي األوروبية واآلسيوية  املالي املستعِلمة وغيرها من وحدات اإلخبار  إلى وحدة اإلخبار 

ملساعدتها في عملها. 
مثل  أخرى  نشاطات  في  وموظفوها  »الوحدة«  مدير  العام  خالل  شارك  أخرى،  جهة  من 
والندوات.  املؤمترات  من  عدد  في  حاضروا  كما  »املينافاتف«،  ملجموعة  العامة  اإلجتماعات 
وشارك أيضًا عدد من املوظفني في دورات تدريبية في األردن حول منهجية التقييم اجلديدة 

ملجموعة »الفاتف« وفي  قطر حول التطبيقات وبناء القدرات.
وتلبيًة ملتطلبات العمل املتزايدة، وّظفت »الهيئة« خالل العام اشخاص جدد وأحلقتهم بوحدة 
من  لإلستفادة  رئيسيني  مدققني  إلى  وانضموا  الالزم  التدريب  فتلّقوا  واحملققني،  املدققني 

تدريب عملي وتطبيقي شمل حتليل احلاالت وتقييم السجالت والعمليات املصرفية.

معلومات من مصادر مختلفة
)قضية متعلقة بالفساد(
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وفعالية  تطبيق  مدى  من  بالتثبت  اخلاصة  التحقيق  هيئة  لدى  اإلجراءات  من  التحقق  وحدة  ُتعنى 
إجراءات العناية الواجبة واجراءات الضبط الداخلي املُّتبعة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 
لدى املصارف واملؤسسات املشمولة بالقانون رقم 318. ولهذا الغرض، تقوم »الوحدة« وفق منهجية 
مبنّية على املخاطر بأعمال الرقابة امليدانية لدى املصارف واملؤسسات األخرى امللزمة باإلبالغ. وقد 
مّت إعداد منهجية خاصة لكل قطاع على حدة لضمان تغطية مناسبة ولتحديد طبيعة وإطار زيارات 
التدقيق امليداني التي أصبحت بنتيجتها أكثر فعالية، علمًا أن أعمال الرقابة هذه ُتعّزز من خالل الرقابة 

املكتبية التي تتم سنويًا. 
بنتيجة أعمال »الوحدة«، يتم مراسلة اجلهات املعنية التخاذ اخلطوات التصحيحية التي تهدف إلى 
تفعيل برامج اإلمتثال واجراءات الضبط الداخلي لديها، كما وأنه وعند اللزوم يتم اقتراح تعديالت على 
املوجبات املفروضة او اقتراح اصدار موجبات اضافية انسجامًا مع تطور املعايير الدولية واملخاطر 

واملمارسات الفضلى.

خالل سنة 2014، شملت أعمال التدقيق امليداني الذي جتريه وحدة التحقق من اإلجراءات على اساس 
 املقاربة املبنية على املخاطر 30 مصرفا و23 مؤسسة مالية و14 شركة تأمني و58 مؤسسة صرافة 
و7 مؤسسات وساطة مالية وغيرها من اجلهات امللزمة باإلبالغ. وفي سياق أعمال التدقيق املكتبي، 
تلّقت »الوحدة« التقارير السنوية التي أعّدها مفوضو املراقبة حول إجراءات مكافحة تبييض األموال 
ومتويل اإلرهاب لدى 69 مصرفا و53 مؤسسة مالية و48 مؤسسة صرافة من الفئة »أ«، وقامت بتقييم 
هذه التقارير ومقارنتها بالتقارير التي تعدها. وقد أحالت »الوحدة« نتائج أعمالها إلى هيئة التحقيق 
اخلاصة، ومّت عند اللزوم مراسلة املصارف وغيرها من اجلهات امللزمة باإلبالغ من أجل اتخاذ التدابير 
التصحيحية املطلوبة. وباإلضافة إلى نشاطاتها الرقابية املعتادة، اقترحت »الوحدة« خالل العام اعتماد 
أنظمة جديدة، كما أجرت، بناء على طلب من »الهيئة«، اعمال تدقيق ميداني إضافية استلزمت حتلياًل 

موّسعًا حلسابات وعمليات.  

تشمل مهامها:

»الهيئة«،  من  تكليف  على  بناًء  والتدقيق،  التحقق   •
بشكل دوري ومستمر من قيام املصارف واملؤسسات 
املالية وسائر املؤسسات املعنية، كل في ما خصه، 

من تنفيذ املوجبات املنصوص عليها في:

 2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  أ( 
)مكافحة تبييض األموال(.

واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  ب( 
تاريخ   7818 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق 

2001/5/18 وتعديالته.
اإلعالمات الصادرة عن »هيئة التحقيق اخلاصة«. ج( 

التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان واملتعلقة  د( 
مبوضوع مكافحة تبييض األموال.

إعداد تقارير وبيانات إحصائية دورية، تظهر مدى   •
تقيد املصارف واملؤسسات املالية والشركات املعنية 
باملوجبات املفروضة عليها مبوجب القوانني واألنظمة 

ورفعها إلى »الهيئة« بواسطة أمني السر.

على  بناًء  السر،  أمني  بواسطة  اإلتصال  متابعة   •
املالية  واملؤسسات  باملصارف  »الهيئة«،  من  تكليف 
والشركات املعنية التي يظهر من خالل التدقيق أنها 
ال تتقيد كليًا أو جزئيًا باإلجراءات املطلوبة ملكافحة 
وفقًا  أوضاعها  تسوية  على  حلثها  األموال  تبييض 

لألصول.

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

بغية إدخالها على بنك املعلومات لديها. 

تقيد  مدى  عن  واحملققني«  املدققني  »وحدة  إطالع   •
املعنية  والشركات  املالية  واملؤسسات  املصارف 
بإجراءات مكافحة تبييض األموال ألخذها باإلعتبار 
عند قيام الوحدة املذكورة بالتحقق لديها من عمليات 

يشتبه بأنها تخفي تبييض أموال.

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

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

ملكافحة تبييض األموال.

التقارير  املراقبة  مفوضي  إرسال  من  التحقق   •
موضوع الفقرة )1( من املادة 13 من نظام مراقبة 
األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات 
ومتويل اإلرهاب إلى حاكم مصرف لبنان ضمن املهل 
احملددة واإلتصال، بواسطة أمني السر، باملصارف 
واملؤسسات املالية املعنية للتحقق من قيامها بتنفيذ 

املالحظات الواردة في هذه التقارير.

أمني  بواسطة  املعنيني،  املراقبة  مبفوضي  اإلتصال   •
املنصوص  باإلجراءات  قيامهم  من  للتحقق  السر، 
تاريخ   7818 رقم  األساسي  القرار  في  عنها 
تقارير  بني  املقارنة  إجراء  بعد   2001/5/18

مفوضي املراقبة والتقارير التي تعّدها الوحدة.

التحقق من اإلجراءات
وحدة

ومتويل  األموال  تبييض  ملخاطر  الوطني  التقييم  ملشروع  »الوحدة«  مدير  أخرى، خّصص  جهة  من 
اإلرهاب ما يلزم من وقت وجهد وموارد. وفي هذا السياق، استضافت بيروت ندوة إقليمية حول التقييم 
الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، عرض فيها ممثلو لبنان وعدد من البلدان األخرى 

جتاربهم بهذا الشأن.                   
 متّيز العام بعدد من النشاطات األخرى، حيث شارك مدير »الوحدة« في االجتماع العام ملجموعتي 
»إغمونت« و»الفاتف« وفي اجتماعات فرق العمل، كما حاضر في عدد من الندوات نّظمتها جهات عدة 
مثل تومسون رويترز واحتاد املصارف العربية وغيرها. وحاضر أيضًا عدد من موظفي »الوحدة« في 

دورات عديدة وشاركوا في مؤمترات تدريبية في لبنان واخلارج.     

 مصارف
%22.7

 مؤسسات صرافة
%44

 مؤسسات وساطة مالية
%5.3

 مؤسسات مالية
%17.4

 شركات تأمني
%10.6

توزيع أعمال التدقيق امليداني )132(
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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«.
معلومات مستقاة من املؤسسات غير اخلاضعة  ب( 
بتاريخ  الصادر  املصارف  سرية  لقانون 
مؤسسات  الصرافة،  )مؤسسات   1956/9/3
إعطاؤها  ميكن  والتي  املالية،...(  الوساطة 
حتددها  إلجراءات  بناًء  تطلبها  التي  للمراجع 

»الهيئة«.

ورفع  واألجنبية  احمللية  واألنظمة  القوانني  متابعة   •
باقتراح  السر،  أمني  بواسطة  »للهيئة«،  توصية 
تعديل تلك املعمول بها في لبنان لتفعيل مكافحة هذه 

اجلرائم.

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

جرائم تبييض األموال.

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.

لجمع المعلومات المالية
الوحدة اإلدارية

ُتعنى الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية لدى هيئة التحقيق اخلاصة بإدارة قاعدة البيانات 
حيث يتم إدخال اإلبالغات وطلبات املساعدة التي َترد من الداخل واخلارج وعن طريق املوقع 
اإللكتروني اآلمن ملجموعة اغمونت الذي ُتتابعه، باإلضافة إلى القرارات الصادرة بخصوصها. 
ويتم أيضًا حفظ املعلومات املُستحصل عليها، باإلضافة الى طلبات املساعدة املوجهة إلى جهات 
بينها وحدات إخبار مالي. لضمان دقة املعلومات احملفوظة، يتم مراجعة قاعدة  خارجية من 

البيانات دوريًا بغية حتديثها وإجراء التصنيفات الالزمة. 
تقوم »الوحدة« ايضًا مبراجعة مذكرات التفاهم املنوي توقيعها من قبل هيئة التحقيق اخلاصة 
مع نظيراتها، كما ُتعد بيانات احصائية ُتستعمل في التقرير السنوي وعند القيام بالتحليالت 

االستراتيجية وحتديد اجتهات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 

واصلت »الوحدة« خالل العام عملها بشأن حتويل كّميات كبيرة من البيانات الواردة من مختلف 
املصادر احمللية واألجنبية إلى معلومات إلكترونية قّيمة، وذلك بشكل ُيغني قاعدة البيانات لدى 
هيئة التحقيق اخلاصة. وطلبت »الوحدة« من وحدة املعلوماتية واألمان إدخال حقول وخصائص 
يؤّمن معلومات  القريب. وهذا ما سوف  املستقبل  املتوقع استكمالها ودمجها في  جديدة من 

إضافية للبحث واستخراج بيانات إحصائية مفّصلة.                     
شمل عمل »الوحدة« أيضًا التقارير الواردة من اجلمارك حول نقل األموال عبر احلدود، فضاًل 
عن برنامج التعليم املهني املتواصل CPE. وفي هذا السياق، نظّمت دورات تدريبية في مقّر 
العمل تناولت آخر التطورات في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. كما اهتمت 
»الوحدة« مبراجعة مذكرات التفاهم التي تنوي هيئة التحقيق اخلاصة توقيعها مع وحدات إخبار 
مالي نظيرة. وفي سنة 2014، أبرمت »الهيئة« ستة مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة في 
كل من سانت مارتن وبوركينا فاسو واليونان وجنوب أفريقيا وفيجي وأوكرانيا؛ فبلغ مجموع 

مذكرات التفاهم التي وقعتها »الهيئة« 33 مذكرة منذ إنشائها في سنة 2001.
وفي خالل السنة، شاركت مديرة »الوحدة« في عمل اللجان املُكلفة من وزارة العدل بتقييم تنفيذ 
لبنان للتدابير املنصوص عنها في الفصل اخلامس من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
)UNCAC( وبوضع اقتراح قانون يتعلق باسترداد األموال املتأتية من الفساد واملهّربة إلى 
لبنان. وفي سويسرا، حاضرت في ورشة عمل نّظمتها اإلدارة الفيدرالية السويسرية للشؤون 
وكان  املعرضني سياسيًا«.  املشروعة من األشخاص  »استرداد األصول غير  اخلارجية حول 
ملوظفي »الوحدة« نصيبهم من اإللتزامات احمللّية واخلارجية، إذ شاركوا في دورات تدريبية 
 )UNODC( وحاضروا في ورش عمل نّظمها مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

ُعقدت في مصر واألردن.            

املؤسسات امللزمة
 باإلبالغ

األمن العام

قاعدة البيانات

الشرطة

املدعي العام التمييزي

احملاكم

سلطات قضائية

سلطات انفاذ القانون 

أنتربول قاعدة البيانات

األمم املتحدة

تبادل معلومات مع جهات خارجية 2014

تبادل معلومات مع جهات محلية 2014



23 2 0 1 السنوي 4 التقرير 

تشمل مهامها:

وكافة  احلواسيب  الرئيسي،  املشغل  وتفعيل  جتهيز   •
األجهزة التقنية.

املطلوبة  املعلوماتية  برامج  وصيانة  وحتديث  إنشاء   •
األمــان  وأجــهــزة  املعلومات  وبنك  الــوحــدات  لعمل 

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  ــوال  األم

الدورية.

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

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

تشغيل وإدارة نظام املراقبة.  •

ُتعنى وحدة املعلوماتية واألمان لدى هيئة التحقيق اخلاصة بتأمني مستلزمات عمل املوظفني من 
خالل إدارة وحتديث املعّدات والتجهيزات التقنية والكومبيوتيرات املركزّية والشبكة الداخلية، 
بإجراء  أيضًا  »الوحدة«  وُتعنى  لعملهم.  املطلوبة  والتطبيقات  البرامج  تأمني  الى  باإلضافة 
التطوير التقني املطلوب على قاعدة البيانات وبضمان سالمة تبادل الرسائل واملعلومات مع 
املؤسسات امللزمة باإلبالغ، وقد قامت لهذا الغرض بإنشاء شبكة آمنة للتبادل. يدُخل ايضًا 
ضمن مهام »الوحدة« حماية مقر العمل واملعلومات واملستندات، باإلضافة إلى تطوير موقع 

هيئة التحقيق اخلاصة اإللكتروني واإلشراف على خطة التشغيل في حاالت الكوارث. 

املتعلقة  للمسائل  واجلهد  الوقت  من  كبيرًا  قسطًا  »الوحدة«  خّصصت   ،2014 سنة  في 
حاالت  في  التشغيل  لنظام  شاملة  مبراجعة  »الوحدة«  قامت  السياق،  هذا  وفي  باألمان. 
 )Disaster recovery site( الكوارث  في حاالت  التشغيل  مركز  بتجهيز  فقامت  الكوارث، 
مبواصفات مطابقة لتجهيزات املركز الرئيسي لهيئة التحقيق اخلاصة بحيث أصبح يحتوي 
على حواسيب مركزية ووحدة تخزين معلومات. كما مّت وضع نظام لوصل املركزين بشكل 
آمن من أجل ربط املوقع الرئيسي مبوقع التشغيل في حاالت الكوارث، وذلك باستخدام بنية 
تواصل آمنة متعددة الطبقات. هذا األمر يتيح عملية استنساخ كافة املعلومات بشكل شبه 

فوري والتشغيل السريع في حال حدوث كارثة.

المعلوماتية واألمان
وحدة

»الوحدة«  عززت  احملفوظة،  للمعلومات  بالنسبة  املُعتمدة  األمان  إجراءات  تطوير  بهدف 
تعطيل عمل  »الهيئة«، دون  بيانات  الى  الوصول  املطّبقة على حقوق  السالمة  بروتوكوالت 
اإللكتروني  اإلبالغ  نظام  السنة  خالل  وأطلقت  استكملت  كما  »الهيئة«.  وحدات  مختلف 
عن العمليات املشبوهة )E-STR(. وفي هذا الصدد، تلقت »الوحدة« مالحظات مستخدمي 
النظام بغية اجراء التعديالت املطلوبة عليه لتحسينه وتسهيل استعماله. من جهة أخرى، 
للنظام  جديدة  نسخة  العتماد  اإلعداد  فبدأ  التخزينية  قدرته  امللفات  حفظ  نظام  استنفذ 

    .)Workflow automation( املذكور، والذي سيسمح مبكننة األعمال

كرّست »الوحدة« الوقت واجلهد ملتابعة متطلبات األعمال اليومية. وبغية احلفاظ على نوعية 
اخلدمات املقدمة ملوظفي »الهيئة«، مت توظيف شخص جديد خالل العام، علمًا أنه سيتّم 

تدريبه وإطالعه على آخر التوجهات والتقنيات في مجال املعلوماتية واألمان.  

األمن

حتديث
البرمجيات

حتديث
الكمبيوترات املركزية

املعدات
والتجهيزات

قضايا
أخرى

مساندة املستخدم

التطوير وفق
احلاجة والطلب 

توزيع الوقت وفق املهام
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منذ إنشاء »الهيئة«
المحّطات الهامة

مذكرات التفاهم املوقعة بني »الهيئة« ووحدات إخبار مالي نظيرة

إقرار القانون 
 رقم 318 املتعلق 
مبكافحة تبييض 

األموال

إنشاء هيئة التحقيق 
 اخلاصة وتعيني أّول 

أمني سّر لها

إصدار نظام مراقبة 
العمليات املالية 

واملصرفية ملكافحة 
تبييض األموال 

)تعميم مصرف لبنان 
األساسي رقم 83(

إصدار إعالمات 
»الهيئة« رقم 1، 2 و 3

إطالق املوقع 
اإللكتروني اخلاص 

بهيئة التحقيق اخلاصة

2001
شطب إسم لبنان من 
الئحة مجموعة العمل 
املالي اخلاصة بالدول 
واألقاليم غير املتعاونة

إنشاء وحدة التحقق 
من اإلجراءات لدى 
هيئة التحقيق اخلاصة

إنشاء جلنة التنسيق 
الوطنية ملكافحة 
تبييض األموال

تعديل تعميم مصرف 
لبنان األساسي 

رقم 83

صدور أّول حكم إدانة 
في قضية تبييض 

أموال

2002
إنشاء مجموعة العمل 
املالي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

تسلّم لبنان أّول رئاسة 
ملجموعة العمل املالي 
ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

إصدار إعالمّي 
»الهيئة« رقم 5 و 6

إدخال منهجية الرقابة 
املكتبية على عمل وحدة 
التحقق من اإلجراءات

إطالق برنامج التعليم 
املهني املتواصل لدى 

»الهيئة«

تنظيم هيئة التحقيق 
اخلاصة بالتعاون مع 
بنك التسويات الدولية 
ألّول مؤمتر إقليمي في 
لبنان حول مكافحة 

تبييض األموال

2004
بداية رعاية هيئة 
التحقيق اخلاصة 

لوحدات إخبار مالي 
لإلنضمام إلى مجموعة 

»إغمونت«

إصدار تعميم مصرف 
لبنان الوسيط رقم 99 

اخلاص بعمليات 
حتويل األموال 

بالوسائل اإللكترونية

إصدار إعالم »الهيئة« 
رقم 7

إنشاء نظام إلكتروني 
لتبادل املعلومات مع 
اجلهات امللزمة باإلبالغ

انعقاد اإلجتماع العام 
الثاني ملجموعة العمل 
املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال 
إفريقيا في لبنان

2005
مشاركة هيئة التحقيق 
اخلاصة في إطالق 

»حوار القطاع اخلاص 
األميركي والشرق 
األوسطي وشمال 

 إفريقيا«
US-MENA PSD

تعديل تعميم مصرف 
لبنان األساسي 

رقم 83

إصدار إعالم »الهيئة« 
رقم 8

معاجلة هيئة التحقيق 
اخلاصة للحالة 

رقم 1000

2006
توسيع عضوية جلنة 
التنسيق الوطنية 
ملكافحة تبييض 

األموال

إنشاء اللجنة الوطنية 
لقمع متويل اإلرهاب

إصدار تعميم مصرف 
لبنان الوسيط 

رقم 136 املوجه إلى 
مؤسسات الصرافة

إصدار تعميم مصرف 
لبنان األساسي 

رقم 111 اخلاص 
بعمليات »احلوالة«

2007
 إنهاء مجموعة العمل 

املالي لفترة املراقبة التي 
خضع لها لبنان

تعديل القانون رقم 318 
ليشمل متويل اإلرهاب

تعديل تعميم مصرف 
لبنان األساسي رقم 83

إصدار إعالم »الهيئة« 
رقم 4

انضمام هيئة التحقيق 
اخلاصة ملجموعة »إغمونت«

إنشاء وحدة خاصة 
مبكافحة تبييض األموال 

لدى كل من املديرية العامة 
لقوى األمن الداخلي 
ومديرية اجلمارك العامة

إنشاء نظام إلكتروني 
لتبادل املعلومات مع 

األجهزة املختصة

2003

تاريخ التوقيعوحدة اإلخبار املاليالبلد
10 أيلول CTIF-CFI 2002بلجيكا1

7 تشرين األول AMLO2002كرواتيا2

25 شباط AMLO-TH2003تايالند3

20 أيار SICCFIN2003موناكو4

24 أيلول AUSTRAC2003أستراليا5

21 حزيران TRACFIN2004فرنسا6

23 حزيران MOT-AN2004جزر األنتيل الهولندية7

4 تشرين األول GDPML2004ألبانيا8

8 أيلول IVE2005غواتيماال9

9 أيلول SPCSB2005مولدوفا10

31 كانون الثاني CENTIF2006السنغال11

24 أيار CMLC2006سوريا12

16 حزيران UAF-PA2006باناما13

20 متوز UCREF2006هاييتي14

30 أيار FIU-PY2007باراغواي15

2 تشرين الثاني KoFIU2007كوريا اجلنوبية16

5 أذار FMS2008جورجيا17

تاريخ التوقيعوحدة اإلخبار املاليالبلد
18 نيسان FINTRAC2008كندا18
17 كانون األول ONPCSB2008رومانيا19

اإلمارات العربية 20
26 أيار AMLSCU2009املتحدة

28 نيسان QFIU 2010قطر21

اململكة العربية 22
30 حزيران SAFIU2010السعودية

10 متوز JAFIC2012اليابان23
10 متوز AMLC2012الفيليبني24
11 متوز FSFM2012روسيا25
13 أيلول CTRF2012اجلزائر26
3 متوز CBSL2013سري النكا27
18 شباط MOT-SM2014سانت مارتن28
18 شباط CENTIF-BF2014بوركينا فاسو29
14 أذار HELLENIC FIU2014اليونان30
3 حزيران FIC2014جنوب أفريقيا31

3 حزيران FIJI-FIU2014فيجي32

3 حزيران SFMS2014أوكرانيا33
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احلاالت ومهمات التدقيق امليداني في اإلجراءات

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

وشمال إفريقيا

رفع مشروع تعديل 
قانون مكافحة تبييض 

األموال ومتويل اإلرهاب 
ومشروع قانون نقل 

األموال عبر احلدود إلى 
مجلس الوزراء

تعديل تعميم مصرف 
لبنان األساسي رقم 83

إصدار تعميمّي مصرف 
لبنان الوسيطني 
رقم 264 و 272 

املوجهني إلى مؤسسات 
الصرافة

إصدار إعالمات »الهيئة« 
رقم 12، 13 و 14

انضمام هيئة التحقيق 
اخلاصة إلى فريق 

مراجعة ميثاق مجموعة 
»إغمونت«

معاجلة هيئة التحقيق 
اخلاصة للحالة 

رقم 2000

2011
إحالة مشروع تعديل 
قانون مكافحة تبييض 

األموال ومتويل 
اإلرهاب ومشروع 
قانون نقل األموال 

عبر احلدود ومشروع 
قانون تبادل املعلومات 
الضريبية إلى مجلس 

النواب

إصدار تعميم مصرف 
لبنان األساسي 

رقم 126 حول عالقة 
املصارف واملؤسسات 

املالية مع املراسلني

إنعقاد إجتماع فريق 
املراجعة اإلقليمي 

ملنطقة الشرق األوسط 
وإفريقيا التابع 

ملجموعة العمل املالي 
في بيروت

تقدمي لبنان رسميًا 
لطلب عضوية مجموعة 

العمل املالي ورفع 
»الهيئة« ملشاركتها 
في بعض فرق عمل 

املجموعة

2012
قيادة »الهيئة« ملشروع 
تقييم مخاطر تبييض 

االموال ومتويل 
االرهاب على مستوى 

الوطن

توقيع »الهيئة« مليثاق 
مجموعة »إغمونت« 

اجلديد بعدما شاركت 
في اعداده

اعادة اموال ناجتة 
عن عمليات فساد الى 

احلكومة التونسية

انضمام هيئة التحقيق 
اخلاصة إلى اللجنة 

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

تعديل تعميم مصرف 
لبنان األساسي رقم 

111 اخلاص بعمليات 
»احلوالة«

إعتماد وحدة التحقق 
من االجراءات املقاربة 
 املبنية على املخاطر 

في اعمالها

تعديل تعميم مصرف لبنان 
األساسي رقم 83 لتفعيل 
دور اإلمتثال على مستوى 

الفروع

إصدار إعالمات »الهيئة« 
رقم 15، 16 و 18 

إصدار إعالم »الهيئة« 
رقم 17 املُتعلق باإلبالغ 
عن العمليات املشبوهة 

الكترونيًا)E-STR( عماًل 
بخطة التحديث املُّقرة

انضمام هيئة التحقيق 
اخلاصة إلى فريق عمل 
معني بتحضير خطة 

عمل لتطبيق استراتيجية 
مجموعة »اغمونت«  

انضمام »الهيئة« إلى 
اللجنة املكلّفة من قبل 
وزارة العدل بوضع 

اقتراح قانون يرعى وينظم 
استرداد األموال املتأتية 
من الفساد واملهربة إلى 

لبنان

تقدمي تقرير املتابعة 
الرابع اخلاص بلبنان 

إلى مجموعة العمل املالي 
ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا

انطالق أعمال مراجعة 
تطبيق اتفاقية األمم 

املتحدة ملكافحة الفساد من 
قبل لبنان )الفصالن الثالث 

والرابع(

20132014
تعيني أمني سّر جديد 
لهيئة التحقيق اخلاصة

تعديل تعميم مصرف 
لبنان األساسي 
رقم 83 ملعاجلة 

النقاط املذكورة في 
تقرير التقييم املشترك 

اخلاص بلبنان

إصدار إعالم »الهيئة« 
رقم 11

تنظيم ورشة العمل 
الرابعة ملجموعة العمل 
املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا 
اخلاصة بتدريب 
املقّيمني في لبنان

2010
تعديل تعميم مصرف 

لبنان األساسي 
رقم 83 ليشمل املقاربة 

املبنية على املخاطر

إصدار إعالمّي 
»الهيئة« رقم 9 و 10

انعقاد اإلجتماع العام 
العاشر ملجموعة العمل 
املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال 
إفريقيا في لبنان

إعتماد تقرير التقييم 
املشترك اخلاص بلبنان 
من قبل مجموعة العمل 
املالي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا

انضمام هيئة التحقيق 
اخلاصة إلى فريق 
املراجعة اإلقليمي 

ملنطقة الشرق األوسط 
وإفريقيا التابع 

ملجموعة العمل املالي

2009
قيام مجموعة العمل 
املالي ملنطقة الشرق 

األوسط وشمال 
إفريقيا بزيارة تقييم 

ميدانية للبنان

انضمام لبنان إلى 
معاهدة األمم املتحدة 

ملكافحة الفساد

إقرار القانون رقم 32 
اخلاص بتوسيع 

صالحية هيئة التحقيق 
اخلاصة لتشمل قضايا 

الفساد

إمتام هيئة التحقيق 
اخلاصة ملهمة التدقيق 
امليداني في اإلجراءات 

رقم 1000

2008

 مهمات 
 التدقيق امليداني

في اإلجراءات

احلاالت

٢٠١٣٢٠١٤

١٣٢

٢٦٨



الخاصة 26 التحقيق  هيئة 

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

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

لتدريب الموظفين
اإلطار العام

 آراء حول
الخـبـــــــرة 

المكتسبة

في  إقليمية  عمل  ورشة  اخلاصة  التحقيق  هيئة  مع  بالتعاون  »املينافاتف«  مجموعة  »نّظمت 
بيروت ملدة يومني حول التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب حضرها نحو 
50 مشاركًا من عّدة بلدان من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. تركّزت ورشة العمل 
استخدامها  التي ميكن  واملنهجيات  األدوات  عن  فضاًل  للمخاطر،  الوطني  التقييم  عملية  على 
إلجراء هذا التقييم. وقد عرض املتحّدثون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والواليات 
وكانت  التقييم.  بلدانهم إلجراء عملية  تعتمده  الذي  والنهج  ولبنان خبراتهم  املتحدة واسبانيا 
املخاطر  حول  جديدة  مبعلومات  زّودتنا  إذ  للغاية  مفيدة  جتربة  احلدث  هذا  في  مشاركتنا 
مع  التواصل  فرصة  لنا  وأتاحت  اإلرهاب،  ومتويل  األموال  بتبييض  املتصلة  الضعف  ونقاط 

الفضلى.« املشاركني وتبادل اخلبرات واملمارسات 
ميريام
مهى

لإلقتصاد  الدولي  النقد  صندوق  مركز  نّظمها  عمل  ورشة  في  للمشاركة  الكويت  »قصدنا 
مميزة.  مهنية  جتربة  لنا  فكانت  أيام   5 ملّدة  أعمالها  امتدت  األوسط  الشرق  في  والتمويل 
على  املبنّية  املقاربة  على  املالي  القطاع  مراقبي  »تدريب  عنوان  حتت  الورشة  هذه  انعقدت 
السياسات، فضاًل عن  لتطوير  الضرورية  العناصر  بينها  عديدة،  وتناولت مواضيع  املخاطر« 
املبنّية على املخاطر. وقد عوجلت  املقاربة  املُعتمدة في  امليدانية  والتحقيقات  الرقابية  األدوات 
هذه املسائل من خالل محاضرات ومتارين تطبيقية ومناقشات جماعية عززت معلوماتنا بهذا 

املوضوع وساعدتنا على صقل مهاراتنا.«
كمال
عمر

األردن  في  أيام  خمسة  ملّدة  »املينافاتف«  مجموعة  نّظمتها  إقليمية  عمل  ورشة  في  »شاركنا 
بالتعاون مع وحدة اإلخبار املالي األردنية وعّدة منظمات أخرى، بينها البنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي ومجموعة »الفاتف«، مما أتاح لنا فرصة التواصل مع موظفي عدد من وحدات 
اإلخبار املالي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وقد انعقد هذا احلدث حتت عنوان 
املتحدثني  من  باقة  فجمع  اجلديدة«،  التقييم  ومنهجية  الفاتف  ملجموعة  األربعون  »التوصيات 
في  املتنوعة  التطبيقية  التمارين  وكانت  الشاملة.  التقييم  عملية  بالتفصيل  عرضوا  الذين 
التي  اجلديدة  التقييم  منهجية  بشأن  آفاقنا  توسيع  في  أنها ساهمت  سيما  ال  األهمية،  غاية 

املتبادلة.« التقييم  عمليات  في  مستقباًل  سُتستخدم 
ماري
دانيا
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القطاعني  في  النزاهة  »تعزيز  عنوان  عمل حتت  ورشة  أيام   3 ملدة  الكويت  دولة  »استضافت 
تنظيم  من  احلدث  هذا  وكان  إفريقيا«.  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  واخلاص  العام 
في  والتنمية   التعاون  ملنظمة  التابع  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في  اإلستثمار  برنامج 
الشرق  في  والتمويل  لإلقتصاد  الدولي  النقد  صندوق  مركز  مبشاركة  اإلقتصادي،  امليدان 
العمل،  لفرق  ومداخالت  مستديرة  وطاوالت  تدريبية  دورات  احلدث  هذا  وتضّمن  األوسط. 
العدل، فضاًل عن محققني ومّدعني  شارك فيها خبراء من منظمات مكافحة الفساد ووزارات 
عامني وجهات معنّية بإنفاذ القانون. ومن املشاركة في هذه الورشة، ُأتيح لي الفرصة لتعزيز 
املطبقة  العمل  نزاهة  بتعزيز  اخلاصة  الفضلى  املمارسات  حول  معلوماتي  وحتسني  خبراتي 
في بلدان منظمة التعاون والتنمية في امليدان اإلقتصادي ، فضاًل عن صقل مهاراتي العملية 

في هذا املجال.« 
هيثم

»كانت املشاركة في »امللتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب في 
املصارف واملؤسسات املالية العربية«، الذي نّظمه احتاد املصارف العربية في بيروت بالتعاون 
مع هيئة التحقيق اخلاصة، جتربة قّيمة بالنسبة إلينا. وقد ضّم هذا احلدث مشاركني من كّل من 
إدارة االمتثال والتدقيق واملخاطر واالئتمان لدى املصارف العربية، وقدّم معلومات وافرة حول آخر 
املستجدات والتحديات التي تواجهها املصارف العربية في مجاالت عديدة، منها التقّيد بالعقوبات 
ووقع هذه العقوبات على العالقة مع املصارف املراسلة. ومن املواضيع األساسية التي تناولها 
املنتدى تطبيق املقاربة املبنّية على املخاطر والتكنولوجيات الناشئة التي تنطوي على مخاطر متصلة 
بتبييض االموال مثل العملة اإلفتراضية أو الـ bitcoins. كما كان املنتدى مناسبة لتبادل اخلبرات 
واالطالع على التوجهات احلديثة والتواصل مع خبراء إقليميني في مجال مكافحة تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب.«
رواد
وسيم

األموال  تبييض  مكافحة  في  املجازين  اخلبراء  جلمعّية  الرابع  السنوي  املؤمتر  في  »شاركُت 
)ACAMS( الذي انعقد في البحرين. وكانت هذه املشاركة جتربة قّيمة جدًا إذ رّكز املؤمتر على 
أحدث التطورات في مجال مكافحة تبييض األموال واجلرائم املالية. وقد أطلعنا خبراء دوليون 
وإقليميون على معلوماتهم في شّتى املواضيع ومنها آخر املتطلبات الرقابية الهامة واخُلطط املعتمدة 
ملكافحة أحدث املخططات اجلرمية، متناولني حاالت تبييض أموال منّفذة بواسطة االحتيال والتجارة 

وُمستقاة من واقع احلياة، فضاًل عن املمارسات الفضلى لتقييم مخاطر تبييض األموال.«
أحمد 

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

منها تنمية العالقات وتبادل اخلبرات.  
وعالوة على مشاركة املوظفني في دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية، ال بّد من ذكر برنامج 
تتخذها  التي  التدريبية  املبادرات  استكمال  إلى  يرمي  الذي   )CPE( املتواصل  املهني  التعليم 
»الهيئة«، وذلك من خالل إطالع املوظفني على أحدث التوّجهات واملعايير في مجال مكافحة تبييض 
لألجهزة  التدريبية  بتلبية احلاجات  »الهيئة« بشكل خاص  تهتّم  كما  اإلرهاب.  األموال ومتويل 
الوطنية األخرى املعنية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، وألجل ذلك تخصص »الهيئة« 

املوازنات الالزمة لتأمني التدريب املستمر بحيث ُتبقي نشاطات التدريب في ضمن أولوياتها.
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تدريب إقليمي ودولي

تدريب محلي

عدد املوظفنياملوضوعاجلهة املنظمةالتاريخ
 املشاركني

 الفصل األول
2014

ورشة عمل حول »االحتيال والتزوير في العمل املصرفي – الكشف، التحقق، احتاد املصارف العربية
4االجراءات الوقائية والتصحيحية«

مركز البحوث والدراسات االستراتيجية في اجليش 
2مؤمتر حول »االمن السيبراني ضرورة لتحقيق االمن الوطني«اللبناني

الفصل 
 الثالث
2014

جلسة عن تقرير مجموعة العمل املالي حول التدفقات املالية الناجتة عن هيئة التحقيق اخلاصة
املوظفني املهنينياالنتاج واالجتار باملواد االفيونية في افغان

- العملة االفتراضية: التعريف االساسي واملخاطرهيئة التحقيق اخلاصة
املوظفني املهنيني- قضية BECA ملجموعة »إغمونت« 

هيئة التحقيق اخلاصة / مجموعة العمل املالي 
6ورشة عمل حول التقييم الوطني للمخاطرملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

- تقرير مجموعة العمل املالي حول املنظمات التي ال تتوخى الربح هيئة التحقيق اخلاصة
املوظفني املهنيني- عملية الدعم واالمتثال ملجموعة »إغمونت«

الفصل 
 الرابع
2014

املوظفني املهنينيجلسة عن تقرير مجموعة »إغمونت« حول االحتيال من خالل التسويق  هيئة التحقيق اخلاصة

امللتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب في احتاد املصارف العربية / هيئة التحقيق اخلاصة
3املصارف واملؤسسات املالية العربية

1ورشة عمل حول »اجلمارك: تطور مستمر خلدمات افضل«  اجلمارك اللبنانية وااليطالية
املوظفني املهنينيجلسة عن تقرير مجموعة »إغمونت« حول »التحليل املالي«هيئة التحقيق اخلاصة

3دورة تدريبية حول التدقيق والضماننقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان
معهد اإلعداد والتدريب في مصرف

لبنان / املعهد املالي - معهد باسل فليحان  
ورشة عمل مخصصة لهيئات انفاذ القانون حول التوجهات احلديثة جلرائم 

5تبييض االموال ومتويل اإلرهاب وسبل مكافحتها

جلسة عن تقرير مجموعة العمل املالي ومجموعة »إغمونت« حول تبييض هيئة التحقيق اخلاصة 
املوظفني املهنينياالموال ومتويل االرهاب عبر املاس

عدد املوظفني احلدث/املكاناجلهة املنظمةالتاريخ
املشاركني

 الفصل األول
2014

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا / وحدة االخبار املالي االردنية 

ورشة عمل حول التوصيات األربعني ومنهجية التقييم
2)عمان، االردن(

جمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض 
ACAMS األموال

املؤمتر الدولي السنوي الرابع جلمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض 
األموال حول مكافحة تبييض األموال واجلرائم املالية ملنطقة الشرق األوسط 

وشمال افريقيا
)املناما، البحرين(

1

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا / وحدة االخبار املالي املغربية

ورشة عمل حول دور املؤسسات املالية غير املصرفية )املؤسسات العاملة في 
مجال األوراق املالية والتأمني( في مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

)الدار البيضاء، املغرب(
2

صندوق النقد الدولي
ورشة عمل حول املناهج املستندة الى املخاطر املطبقة لدى اجلهات الرقابية 

في القطاع املالي
)الكويت(

2

الفصل 
 الثاني
2014

منظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي / صندوق النقد الدولي

دورة تدريبية حول »تعزيز النزاهة في القطاعني العام واخلاص في منطقة 
الشرق االوسط وشمال افريقيا«

)الكويت(
1

الفصل 
 الرابع
2014

ورشة عمل اقليمية حول ادارة االصول املجمدة   مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
2)القاهرة، مصر( 

املركز الدولي السترداد املوجودات / املعهد 
الدولي للدراسات العليا في مجال العلوم اجلنائية

ورشة عمل حول املساعدة القانونية املتبادلة واساءة استخدام هيكلية 
االوفشور

)سيراكوزا، ايطاليا(
2

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا / اللجنة الوطنية ملكافحة غسل 

االموال ومتويل االرهاب بدولة قطر

ورشة العمل املشتركة للتطبيقات وبناء القدرات مبجموعة العمل املالي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا واملجموعة األورآسيوية

)الدوحة، دولة قطر(
4

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

النظيرة وغيرها من األجهزة األجنبية املعنّية.     

واجلدير ذكره أن جهود التواصل التي بذلتها »الهيئة« على مّر السنني متّثلت باملساعدة 
هيئات  مبشاركة  جماعية  أو  فردية  اجلهود  هذه  جاءت  سواء  أخرى،  وبالتزامات  الفنية 
املعني  املتحدة  األمم  ومكتب  »الفاتف«  ومجموعة  »املينافاتف«  كمجموعة  ودولية  إقليمية 
ومجموعة  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  والبنك   )UNODC( واجلرمية  باملخدرات 
»إغمونت«. وفي هذا السياق، نقلت »الهيئة« خبراتها إلى عدد من وحدات اإلخبار املالي، 
الفنية والتدريبية، فصممت برامج مخصصة، السيما  تلبيًة حلاجاتها من حيث املساعدة 
والرقابة  واألمان  واملعلوماتية  املعلومات  وحتليل  السياسات  ورسم  اإلمتثال  مجال  في 
إخبار  وحدات  تدريب  الفنية  املساعدة  برامج  شملت  وقد  باإلبالغ.  امللزمة  اجلهات  على 
مالي إقليمية ومراقبني مصرفيني، واملشاركة في مهمات التقييم املشترك وفي املؤمترات 
»الهيئة«،  تقدمها  التي  الفنية  املساعدة  على  األخرى  األمثلة  ومن  والدولية.  اإلقليمية 
استنادًا إلى خبرتها والتزامها بتعزيز التعاون اإلقليمي، إرسال موظفيها للمشاركة في 
الدولية  للمعايير  للمحاضرة حول مواضيع متنوعة كاإلمتثال  مهمات مع هيئات دولية أو 
األموال  تبييض  مجال  في  الواقعية  واحلاالت  واملؤشرات  املالي  اإلخبار  وحدة  وعمليات 

ومتويل اإلرهاب.      

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

مجموعة »إغمونت« وقع إيجابي كونه يعزز اإلمتثال للمعايير الدولية.    

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

بإستفادة اجلميع منها.

 للتواصل الدولي
  السياسة المعتمدة
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عدد املوظفني احلدث/املكاناجلهة املنظمةالتاريخ
املشاركني

نوع 
املشاركة

املساعدات الفنية وإلتزامات أخرى 

الفصل 
 األول
2014

االدارة الفيدرالية السويسرية للشؤون اخلارجية / املركز 
الدولي السترداد االصول / مبادرة استرداد االصول 

)StAR( املسروقة

ورشة عمل حول استرداد االصول غير املشروعة من االشخاص املعرضني 
سياسيًا – جزء من »لوزان VIII بركتيشيونرز«

)لوزان، سويسرا(
محاضر1

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي مجموعة العمل املالي
مشارك1)باريس، فرنسا( 

إجتماعات فرق عمل مجموعة »اغمونت«مجموعة »إغمونت«  
موفدان2)بودابست، هنغاريا(

مؤمتر حول مكافحة تبيبض االموالمديرية االعداد والتدريب في مصرف لبنان
محاضرون4)بيروت، لبنان(

الفصل 
الثاني
2014

اجلامعة اللبنانية
مؤمتر حول مكافحة تبييض االموال وقانون االلتزام الضريبي االميركي للحسابات االجنبية 

»FATCA«
)بيروت، لبنان(

محاضر1

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية / وزارة العدل املصرية

ورشة عمل وطنية حول تنفيذ احكام االطار القانوني العاملي ملكافحة االرهاب واعمال التمويل 
وجتميد االصول 
)القاهرة، مصر(

محاضر1

معهد الدروس القضائية
مؤمتر تدريبي للقضاة حول مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب واعمال هيئة التحقيق 

اخلاصة 
)بيروت، لبنان(

محاضر1

مؤمتر حول مكافحة تبييض االموال واالمتثالبرايس وترهاوس كوبرز
محاضر1 )بيروت، لبنان(

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة »اغمونت«مجموعة »إغمونت«  
موفد1)ليما، بيرو(

مؤمتر حول دور هيئة التحقيق اخلاصة في مكافحة تبييض االموال جامعة الروح القدس - الكسليك
محاضر1)بيروت، لبنان(

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية  
ورشة عمل وطنية حول تنفيذ احكام االطار القانوني العاملي ملكافحة االرهاب واعمال التمويل 

وجتميد االصول 
)عمان، االردن(

محاضر1

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا

اإلجتماع العام التاسع عشر واجتماعات  فرق عمل مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا 

)املناما، البحرين(
موفد1

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي مجموعة العمل املالي
مشارك1)باريس، فرنسا(

االحتاد الدولي للمصرفيني العرب
التعاون العربي في مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب وأثره على تعزيز االقتصادات 

العربية
)بيروت، لبنان(

محاضر1

ورشة عمل تدريبية للقضاة حول مكافحة الفسادمعهد الدروس القضائية
محاضر1 )بيروت، لبنان(

برنامج املتدربني )املرحلة االولى(: التجربة اللبنانية في مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهابمصرف لبنان
محاضران2 )بيروت، لبنان(

الفصل 
 الثالث
2014

برنامج املتدربني )املرحلة الثانية(: التجربة اللبنانية في مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب مصرف لبنان
محاضرون5)بيروت، لبنان(

برنامج املتدربني )املرحلة الثالثة(: التجربة اللبنانية في مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب مصرف لبنان
محاضرون5)بيروت، لبنان(

هيئة التحقيق اخلاصة / مجموعة العمل املالي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا

ورشة عمل حول التقييم الوطني للمخاطر 
محاضر1)بيروت، لبنان( 

الفصل 
 الرابع
2014

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي مجموعة العمل املالي
مشارك1)باريس، فرنسا( 

 اجتماع جلنة »إغمونت«  مجموعة »إغمونت
مشارك1)باريس، فرنسا(

احتاد املصارف العربية / هيئة التحقيق اخلاصة
امللتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب في املصارف 

واملؤسسات املالية العربية
)بيروت، لبنان(

محاضران2

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا

اإلجتماع العام العشرين واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا 

)املناما، البحرين(
موفدان2

مؤمتر قمة حول احلوكمة، املخاطر واالمتثالطمسون رويترز
محاضر1)بيروت، لبنان(

املؤمتر العلمي الدولي التاسع عشر حول تأثير التكامل في التدقيق على األعمالنقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان
محاضر1)بيروت، لبنان(

معهد اإلعداد والتدريب في مصرف لبنان / املعهد املالي 
- معهد باسل فليحان 

ورشة عمل مخصصة لهيئات انفاذ القانون حول التوجهات احلديثة جلرائم تبييض االموال 
ومتويل اإلرهاب وسبل مكافحتها

)بيروت، لبنان(
محاضرون4

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا / اللجنة الوطنية ملكافحة غسل االموال ومتويل 

االرهاب بدولة قطر

ورشة العمل املشتركة للتطبيقات وبناء القدرات مبجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط 
وشمال افريقيا واملجموعة األورآسيوية

)الدوحة، دولة قطر(
محاضر1



31 2 0 1 السنوي 4 التقرير 

مشاركات أمني السّر

نوع املشاركةاحلدث / املكاناجلهة املنظمةالتاريخ

 الفصل األول
2014

جمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض األموال  
ACAMS

املؤمتر الدولي السنوي الرابع جلمعية اخلبراء املجازين في مكافحة تبييض األموال حول 
مكافحة تبييض األموال واجلرائم املالية ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

)مناما، بحرين(
القاء كلمة

اجتماعات عمل لتنسيق املؤمترات املستقبليةهيئة التحقيق اخلاصة
اجتماعات عمل)ابو ظبي، االمارات العربية املتحدة(

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

 مشارك

إجتماعات فرق عمل مجموعة »اغمونتمجموعة »إغمونت«  
رئيس وفد )بودابست، هنغاريا(

مؤمتر حول مكافحة تبييض االموالمديرية االعداد والتدريب في مصرف لبنان
)بيروت، لبنان(

كلمة افتتاح 

مؤمتر حول »تبييض االموال … التحديات ومنظومة املكافحة«جامعة بيروت العربية
)بيروت، لبنان(

القاء كلمة 

املؤمتر السادس حول االمتثال ومكافحة تبييض االموالطمسون رويترز / املعهد املصرفي السعودي         
)الرياض، اململكة العربية السعودية(   

القاء كلمة 

الفصل الثاني
2014

احتاد املصارف العربية / اإلحتاد الدولي للمصرفيني 
العرب / جلنة الرقابة على املصارف

املنتدى السنوي الدارة املخاطر 2014 
مشارك)بيروت، لبنان( 

املؤمتر املصرفي العراقي-اللبناني: »التعاون املثمر لتطوير العالقات املصرفية«مجموعة االقتصاد واالعمال
القاء كلمة )بيروت، لبنان(

حكومات اكرانيا، اململكة املتحدة والواليات املتحدة 
االميركية

املؤمتر االوكراني حول استرداد االصول
مشارك)لندن، اململكة املتحدة(

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة  »اغمونت«مجموعة »إغمونت«  
رئيس وفد)ليما، بيرو(

مؤمتر حول دور هيئة التحقيق اخلاصة في مكافحة تبيبض االموالجامعة الروح القدس - الكسليك
كلمة افتتاح)بيروت، لبنان(

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا

اإلجتماع العام التاسع عشر واجتماعات  فرق عمل مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا

)املناما، البحرين(
رئيس وفد

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

منتدى االقتصاد العربيمجموعة االقتصاد واالعمال
القاء كلمة )بيروت، لبنان(

 الفصل الثالث
2014

مؤمتر حول »االجتاهات احلالية واملستقبلية للنظام املصرفي في املنطقةمجموعة البنك واملستثمر
القاء كلمة)بيروت، لبنان(

االجتماع السنوي اخلامس للشبكة العاملية لضباط االرتباط مبادرة استرداد االصول املسروقة / االنتربول
القاء كلمة)فيينا، النمسا(

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية
االجتماع الثامن لفريق العمل احلكومي الدولي املفتوح العضوية املعني باسترداد 

املوجودات
)فيينا، النمسا(

القاء كلمة

هيئة التحقيق اخلاصة / مجموعة العمل املالي ملنطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا

ورشة عمل حول التقييم الوطني للمخاطر
كلمة افتتاح)بيروت، لبنان(

 الفصل الرابع
2014

املؤمتر املصرفي االميركي- العربي اخلامس حول البنوك املراسلةاحتاد املصارف العربية
القاء كلمة)نيويورك، الواليات املتحدة االميركية(

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

احتاد املصارف العربية / هيئة التحقيق اخلاصة
امللتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب في املصارف 

واملؤسسات املالية العربية
)بيروت، لبنان(

كلمة افتتاح

االجتماع الثالث للمنتدى العربي السترداد االموالمبادرة استرداد االصول املسروقة
القاء كلمة)جنيف، سويسرا(

املركز الدولي السترداد املوجودات / املعهد الدولي 
للدراسات العليا في مجال العلوم اجلنائية

ورشة عمل حول املساعدة القانونية املتبادلة واساءة استخدام هيكلية االوفشور 
القاء كلمة)سيراكوزا، ايطاليا(

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا

اإلجتماع العام العشرين واجتماعات  فرق عمل مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا 

)املناما، البحرين(
رئيس وفد

املؤمتر العلمي الدولي التاسع عشر حول تأثير التكامل في التدقيق على األعمالنقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان
كلمة افتتاح)بيروت، لبنان(

معهد اإلعداد والتدريب في مصرف لبنان / املعهد
املالي - معهد باسل فليحان  

ورشة عمل مخصصة لهيئات انفاذ القانون حول التوجهات احلديثة جلرائم تبييض 
االموال ومتويل اإلرهاب وسبل مكافحتها

)بيروت، لبنان(
كلمة افتتاح

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا / اللجنة الوطنية ملكافحة غسل االموال ومتويل 

االرهاب بدولة قطر

ورشة العمل املشتركة للتطبيقات وبناء القدرات مبجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا واملجموعة األورآسيوية

)الدوحة، دولة قطر(
 مشارك
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اإلبالغ عن عملية مشبوهة: تلّقت هيئة التحقيق اخلاصة من مصرف محلي إبالغًا عن 
اشتبه  وقد  عديدة.  سنوات  منذ  املصرف  في  لديه حساب  بعميل  متعلقة  مشبوهة  عملية 
السابقة  حركة حسابه  مع  تتعارض  عمليات  وجود  له  تبني  بعدما  العميل  بهذا  املصرف 

وطبيعة عمله.

عليها  التي حصلت  املصرفية وكشوفات احلساب  السجالت  أظهرت  والتحقيق:  التحليل 
»الهيئة« من املصرف املبلّغ حصول عمليات غير اعتيادية. فقد مّت إيداع شيكات مظّهرة 
في حسابات مختلفة بلغ مجموعها نحو نصف مليون دوالر أميركي، تلتها عّدة سحوبات 
دوالر  ألف  ثالثماية  حوالي  مجموعها  بلغ  اخلارج،  في  مصرفية  حسابات  إلى  وحتاويل 
جميع  على  به  املشتبه  إسم  اخلاصة  التحقيق  هيئة  عّممت  الحقة،  مرحلة  وفي  أميركي. 
فعثرت  األموال،  حركة  لتتبع  محاولة  في  لبنان  في  العاملة  املالية  واملؤسسات  املصارف 
كما  أسرته.  أفراد  مع  ُمشترك  بعضها  به،  للمشتبه  عائدة  مصرفية  حسابات  عدة  على 
أظهرت املعلومات التي جمعتها »الهيئة« أّن املشتبه به كان موظفًا في نقابة، وأنه احتال 
بتحصيل  مخول  بأنه  وأقنعه  النقابة  عن  نيابة  الرسوم  املكلّف حتصيل  العدل  كاتب  على 

الشيكات لصالح النقابة، غير انه أودعها في حساباته الشخصية.

التدابير املتخذة: تعززت شكوك »الهيئة« على تورط املشتبه به في عمليات احتيالية تتعلق 
ذات  احلسابات  عن  املصرفية  السرية  برفع  فقامت  أموال،  واختالس  شيكات  بتحصيل 

الصلة وجتميدها وأحالت نتائج التحقيقات إلى املدعي العام التمييزي.

إختالس
أموال خاصة

التمييزي  العام  املّدعي  من  مساعدة  طلب  اخلاصة  التحقيق  هيئة  تلّقت  مساعدة:  طلب 
إرهابية  جماعات  بعّدة  باالرتباط  مّتهم  لبنان  في  مقيم  أجنبي  مواطن  بشأن  اللبناني 

والتوّرط في عّدة اعتداءات ارهابية منّفذة ضّد مراكز عسكرية على األراضي اللبنانية.

به  املشتبه  إسم  فعّممت  بتحقيقاتها  اخلاصة  التحقيق  هيئة  باشرت  والتحقيق:  التحليل 
وأسماء أفراد أسرته على جميع املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان، بحثًا عن 
أية حسابات مصرفية عائدة لهؤالء األشخاص فأظهرت املستندات والسجالت املصرفية 
التي مّت احلصول عليها وجود عّدة حسابات. ومبراجعة حركة هذه احلسابات وحتليلها، 
تبنّي حصول إيداعات نقدية دون سقف العشرة آالف دوالر أميركي، فضاًل عن حتاويل 

داخلية جلهات مختلفة، ومنها أفراد ُأسرة املشتبه به. 

التدابير املتخذة: قررت هيئة التحقيق اخلاصة رفع السرية املصرفية عن احلسابات ذات 
الصلة وجتميدها وإحالة نتائج التحقيقات إلى املدعي العام التمييزي.

تمويل إرهاب
 مجموعة من
الحاالت المحّصنة



الخاصة 34 التحقيق  هيئة 

اإلبالغ عن عملية مشبوهة: تلّقت مؤسسة مالية عاملة في لبنان حتوياًل إلكترونيًا فقّيدت 
األموال في حساب العميل املستفيد. وبعد فترة، تلّقت هذه املؤسسة املالية من مصرف 
مراسل طلبًا بإعادة األموال، بعد التنّبه حلصول عملية احتيال عبر اإلنترنت نتجت عنها 
املالية  املؤسسة  قامت  لذلك،  نتيجة  بلدان مختلفة.  نحو  االحتيالية  التحاويل  مجموعة من 

بإرسال إبالغ عن عملية مشبوهة إلى هيئة التحقيق اخلاصة.  

التحليل والتحقيق: لدى مراجعة كّل من أمنوذج فتح احلساب وأمنوذج "إعرف عميلك"، 
الوصل بني شركة أجنبية  )Introducing broker( كان صلة  أّن وسيطًا معّرفًا  تبنّي 
واملؤسسة املالية في لبنان وأنه اهتم بإجراءات فتح احلساب نيابة عن هذه الشركة كما 
أيضا  وتبنّي  املذكور.  على احلساب  بالتوقيع  مفوض  بتعيني  تقضي  استمارة  بتعبئة  قام 
لدى مراجعة العمليات أّنه مت إصدار عدد من الشيكات بعد فترة وجيزة من تلّقي التحويل. 
عّدة  في  حسابات  لتشمل  حتقيقاتها  وتوسيع  الشيكات  هذه  تتّبع  على  »الهيئة«  فعمدت 
من  األكبر  القسم  أّن  احلسابات  وكشوفات  املصارف  هذه  سجالت  فأظهرت  مصارف. 
املعّرف عالقة  وللوسيط  بالتوقيع  للمفوض  وأّن  نقدًا في مرحلة الحقة  قد ُسحب  األموال 

بهذه احلسابات املصرفية. 

»الهيئة« رفع السرية املصرفية عن احلسابات وجتميدها وإحالة  قررت  التدابير املتخذة: 
نتائج التحقيقات إلى املدعي العام التمييزي.  

طلب مساعدة: تلّقت هيئة التحقيق اخلاصة طلب مساعدة من املدعي العام التمييزي في 
لبنان بخصوص استنابة قضائية مقدمة من سلطة قضائية أوروبية بشأن أعمال فساد 
لبنانية.  مصرفية  حسابات  في  عوائدها  بإيداع  يشتبه  سنوات  عدة  منذ  حدثت  ورشوة 
وتسعى السلطة القضائية االوروبية في طلبها إلى احلصول على معلومات محددة، ومنها 

معلومات مالية وسجالت مصرفية.

معرضًا  »شخصًا  أّن  تبنّي  القضائية،  اإلستنابة  في  النظر  لدى  والتحقيق:  التحليل 
تقاضي عموالت ورشاوى.  لقاء  كبيرة  عقود  لتلزمي  له  تآمر مع شركاء  أجنبيًا  سياسيًا« 
أّدت التحقيقات إلى إلقاء القبض على هذا الشخص كما بّينت أّنه مّت استخدام شركات 
أوف شور إلخفاء أموال الرشوة التي أودع قسم منها في حسابات مصرفية في لبنان 

متُلكها شركات أوف شور.  

جميع  على  املعنّية  املصارف  من  وحصلت  بتحقيقاتها  اخلاصة  التحقيق  هيئة  باشرت 
بشركات  املتعلقة  عميلك«  »إعرف  ومناذج  احلسابات  كشوفات  ومنها  الالزمة،  السجالت 
وأن  ضريبي  مالذ  بأنه  معروف  بلد  في  مسجلة  الشركات  هذه  أّن  فتبنّي  شور.  األوف 
املستفيدين احلقيقيني واملفوضني بالتوقيع هم نفسهم في عدد من هذه الشركات. وبتحليل 
كشوفات احلسابات، تبنّي أيضًا حصول حتاويل ووجود عدة شيكات مصرفية صادرة عن 

بنوك أجنبية ألمر أحد شركاء الشخص املعرض سياسيًا.   

اللبناني  التمييزي  العام  املدعي  إلى  »الهيئة«  حتقيقات  نتائج  ُأحيلت  املتخذة:  التدابير 
األجنبية  القضائية  السلطة  إلى  النتائج  هذه  إرسال  ومنها  املناسبة،  التدابير  التخاذ 

املُستعِلمة.

فساد

إحتيال عبر
اإلنترنت
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طلب مساعدة: تلّقت هيئة التحقيق اخلاصة طلب مساعدة من قوى األمن الداخلي اللبناني 
لبنان. وكانت املخدرات  تهريب مخدرات عبر  توقيفهم وهم يحاولون  مّت  بشأن أشخاص 
التحقيقات  بّينت  وقد  اخلارج.  إلى  للشحن  ُمعّدة  داخل جتهيزات  مبتكرة  بطريقة  ُمخبأة 
عربية  دولة  املخدرات مصدرها  أّن  القانون  بإنفاذ  املعنّية  السلطات  أجرتها  التي  األولية 

مجاورة وأنها تعبر األراضي اللبنانية باجتاه بلد آخر.  

املشتبه  أسماء  بتعميم  بتحقيقاتها  اخلاصة  التحقيق  هيئة  باشرت  والتحقيق:  التحليل 
بهم على جميع املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان. وأظهرت نتائج التحقيقات 
السجالت  بّينت  كما  أموال.  عبر شركة حتويل  عمليات  وتنفيذ  مصرفية  وجود حسابات 
املصرفية التي حصلت عليها »الهيئة« أّن أحد املشتبه بهم لديه نشاط مهني يدّر أموااًل 
سقف  دون  متكررة  نقدية  ايداعات  على  خاص  بشكل  ترتكز  حسابه  حركة  وأّن  نقدية 
العشرة آالف دوالر أميركي، مّما ال يتناقض مع طبيعة عمله. إال أّن التحليل الذي مّت على 
أساس مجّمع َكشف أّن اثنني من املشتبه بهم قاما بإيداعات نقدية متعددة في عدد من 
احلسابات املصرفية بلغ مجموعها عشرات آالف الدوالرات. كما أظهرت سجالت شركة 

حتويل األموال أّن أحد املشتبه بهم تلّقى عدة حتاويل.

التدابير املتخذة: قررت »الهيئة« رفع السرية املصرفية، جتميد احلسابات املصرفية وإحالة 
نتائج التحقيقات إلى املدعي العام التمييزي.       

اإلبالغ عن عملية مشبوهة: تنّبه مسؤول اإلمتثال لدى مصرف محلي لعدد من الشيكات 
إجراءات  بإمتام  قيامه  أثر  وعلى  حتصيلها.  بهدف  العمالء  أحد  أودعها  التي  املُرجتعة 
قبل  من  املقدمة  واملستندات  بالتبريرات  املسؤول  يقتنع  لم  اإلضافية،  الواجبة  العناية 
االمتثال  مسؤول  فقام  البائع.  الطرف  فيها  العميل  شّكل  عقارية  عملية  بشأن  العميل 

بإرسال إبالغ عن عملية مشبوهة إلى هيئة التحقيق اخلاصة.

التحليل والتحقيق: باشرت هيئة التحقيق اخلاصة بتحقيقاتها بعد حصولها من املصرف 
املبلّغ على السجالت املصرفية وكشوفات احلساب. لم يظهر من حركة احلساب حصول 
يتم  لم  أميركي  دوالر  ماليني  عشرة  بحوالي  شيكني  باستثناء  اعتيادية،  غير  عمليات 
حتصيلهما لعدم توفر الرصيد الكافي. وتبنّي من املعلومات اإلضافية التي حصلت عليها 
»الهيئة« أن هذين الشيكني صادران عن الطرف املشتري في العملية العقارية، ومسحوبان 

على حساب مصرفي مقفل لدى مصرف آخر.

بشأن  التمييزي  العام  املدعي  من  مساعدة  طلب  التحقيقات  أثناء  أيضًا  »الهيئة«  تلقت 
الطرف املشتري وأحد أقربائه بسبب تورطهما في نشاطات احتيالية استهدفت مواطنًا 
حصل  زائفة  جتارية  واستثمارات  شيكات  اإلحتيالية  النشاطات  هذه  وشملت  أجنبيًا. 
بنك  مراجعة  بعد  تبني  وقد  أميركي.  دوالر  مليوني  حوالي  على  بهما  املشتبه  من خاللها 
املعلومات لدى هيئة التحقيق اخلاصة، ورود اسم احد املشتبه بهما، وهو يّدعي أنه رجل 

دين، وكان قد خضع سابقًا لتحقيقات من قبل سلطات انفاذ القانون احمللية.

قررت »الهيئة«، استنادًا إلى املعلومات املتوفرة ونتائج التحقيقات األولية، أن تعّمم اسم 
املشتبه بهما على جميع املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان ملعرفة ما اذا كان 

لديهما حسابات، ومّت حتديد، نتيجة ذلك، عدة حسابات مصرفية.   

التدابير املتخذة: مّت رفع السرية املصرفية عن احلسابات ذات الصلة وجتميدها وإحالة 
نتائج التحقيقات إلى املدعي العام التمييزي. 

إحتيال

تجارة
مخدرات
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جلنة  تلعب  األجهزة،  بني  التنسيق  للجان  بالنسبة  احلال  هو  كما 
مواجهة  في  هامًا  دورًا  األموال  تبييض  ملكافحة  الوطنية  التنسيق 
األجهزة  بني  التنسيق  تعزيز  إلى  باإلضافة  الصلة  ذات  التحديات 
وجهات  لتبادل  منتدى  اللجنة  هذه  تشكل  كما  املعنية.  اللبنانية 
والتي  وطنية  إستراتيجية  اعتماد  إلى  املؤدية  واإلقتراحات  النظر 
األموال  تبييض  مكافحة  نظام  تعزيز  بهدف  دوريًا  مراجعتها  تتم 
في لبنان. إضافًة إلى ذلك، تشكل هذه اللجنة منصة ملتابعة تطبيق 

اإلستراتيجية املعتمدة.

كذلك األمر، تلعب هذه اللجنة دورًا هامًا في متابعة تطور املعايير 
مبوجب  اعتمادها  كيفية  واقتراح  األموال  تبييض  ملكافحة  الدولية 
قوانني أو أنظمة أو ممارسات فضلى، كما لها باإلضافة إلى ما تقّدم 
دورًا في متابعة معاجلة النقاط املذكورة في تقرير التقييم املشترك 
اخلاص بلبنان، بحيث تبقى هذه األمور في صلب عمل اللجنة وأولية 

على جدول أعمال اجتماعاتها السنوية.

دور لجنة التنسيق الوطنية
لمكافحة تبييض األموال

د. محمد البعاصيري
نائب حاكم مصرف لبنان

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.   •

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

واملعرفة هو في صلب مهام اللجنة.

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

متويل اإلرهاب لعام 1999 وبعض أحكام قانون العقوبات.

دور اللجنة الوطنية
لقمع تمويل اإلرهاب

الّلواء إبراهيم بصبوص
املدير العام لقوى األمن الداخلي باإلنابة

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.
ترأسها خالل الفترة )2007-2013(  اللواء أشرف ريفي، مدير عام قوى   •

األمن الداخلي، بصفته ممثاًل عن وزارة الداخلية والبلديات.
عّينت »اللجنة« أمانة سر لها في سنة 2008.  •

الداخلي  األمن  لقوى  العام  املدير   2013 العام  منتصف  منذ  يرأسها   •
باإلنابة، اللّواء إبراهيم بصبوص.

املراحل األساسية
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الحاالت الواردة

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

مالحظة: ان الـ 46 حالة قيد التحقيق املشار اليها في التقرير السنوي لعام 2013 قد مت البت بها خالل العام 2014 وفقًا ملا يلي:
          18 حالة متت إحالتها و 23 حالة لم تتم إحالتها وال تزال 5 حاالت قيد التحقيق.

وضعية احلاالت الواردةاحلاالت الواردة

النسبة من العدد
املجموع

 حاالت متت
إحالتها*

النسبة من 
املجموع

حاالت لم تتم
 إحالتها 

النسبة من 
املجموع 

 حاالت قيد
التحقيق

النسبة من 
املجموع  

17.4%44.448%10.8123%72.630%201من قبل جهات محلية

9.0%3.225%15.29%27.442%76من قبل جهات خارجية

26.4%47.673%26.0132%10072%277املجموع

وضعية احلاالت الواردة

احلاالت الواردة

من قبل جهات خارجية

قيد التحقيق

من قبل جهات محلية

لم تتم إحالتها
متت إحالتها

٪٧٣
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حاالت قيد التحقيقحاالت تمت إحالتهاحاالت جرى التحقيق فيهاحاالت واردة

النسبة من العددالعدد
المجموع 

رفع السرية المصرفيةتزويد بالمعلومات
النسبة من العدد

المجموع
النسبة من حاالت العدد

النسبة من حاالت العددجرى التحقيق فيها
جرى التحقيق فيها

17.4%7.248%12.411%55.219%201153من قبل جهات محلية

9.0%3.925%78.42%18.440%7651من  قبل جهات خارجية

26.4%6.473%28.913%73.659%277204المجموع

رفع السرية المصرفية
والتزويد بالمعلومات 
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عدد الحاالت الواردة من 
قبل جهات محلية

 عدد الحاالت الواردة من قبل 
النسبة من املجموعمجموع عدد الحاالت الواردةجهات خارجية

12.0%29029تزوير

8.7%71421إرهاب أو تمويل إرهاب  

25.3%55661إختالس أموال خاصة

4.1%4610إختالس أموال عامة 

0.8%022جرائم منظمة

2.1%235تجارة مخدرات

47.0%7241113غير مصنف

100%16972241المجموع

تفصيل الحاالت
 وفق الجرم األصلي*

غير مصنف
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* بإستثناء 23 حالة نقل أموال عبر الحدود مبلّغ عنها من قبل الجمارك اللبنانية و9 حاالت مساعدة إدارية من لجنة الرقابة على المصارف و4 حاالت استعالم تلقائي.
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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 

النسبة من عدد الحاالت
الحاالت الواردة 

33.3%33.31%66.71%342مصارف

0.0%100.00%100.02%242شرطة

0.0%100.00%100.02%222وزارات

14.3%71.41%85.75%7106مجموع المصادر المحلية

50.0%50.01%50.01%241األمم المتحدة مجلس األمن

100.0%0.02%0.00%2240وزارات أجنبية 

100.0%0.01%0.00%120سلطات إنفاذ قانون أجنبية

100.0%0.01%0.00%110سلطات قضائية أجنبية

25.0%75.02%75.06%84616وحدات اإلخبار المالي

50.0%50.07%50.07%144927مجموع المصادر الخارجية

38.1%57.18%61.912%2150213المجموع العام

حاالت موضوعها
اإلرهاب أو تمويل اإلرهاب

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٣٥٠

٤٠٠

٤٥٠

٥٠٠

عدد املشتبه بهم

٤٦١

٢٤
٤ ٢ ١

١٠

عدد املشتبه بهم



البيانات اإلحصائية 46

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

52.6%41.2183%60.049%62.348%52.848%38إبالغات
38.2%49.6133%28.859%28.623%40.222%29طلبات املساعدة

تصاريح نقل أموال عبر 
احلدود

2%2.86%7.89%11.26%5.023%6.6

2.6%4.29%0.05%1.30%4.21%3مختلف
100%100348%100119%10080%10077%72املجموع

تفصيل المعالجات 

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠
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تفصيل وفق
المصدر والنوع 

النسبة من المجموع العامالعدد
42.8%149مصارف

1.1%4لجنة الرقابة على المصارف
1.1%4مؤسسات مالية

6.6%23شركات تحويل األموال
0.6%2شركات الصرافة

0.3%1شركات تأمين
52.6%183مجموع اإلبالغات

6.6%23تصاريح الجمارك: نقل األموال عبر الحدود
10.9%38شرطة

2.6%9لجنة الرقابة على المصارف*
0.6%2جمارك

0.9%3مصرف لبنان
0.6%2وزارات

15.5%54مجموع طلبات المساعدة المحلية
15.2%53وحدات اإلخبار المالي

0.3%1انتربول
0.6%2سلطات إنفاذ قانون أجنبية
0.6%2األمم المتحدة مجلس األمن
2.0%7وزارات أجنبية / سفارات

1.4%5هيئات رقابية أجنبية
2.6%9سلطات قضائية أجنبية

22.7%79مجموع طلبات المساعدة الخارجية

2.6%9مختلف )مصدر خارجي/داخلي(

100%348المجموع العام

١٤٩

٥٣٣٨
٢٥٢٣١٣٩ ٩٧٥٤٣٢٢٢٢١١

٠
٢٠
٤٠
٦٠
٨٠
١٠٠
١٢٠
١٤٠
١٦٠
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* حاالت مساعدة إدارية من لجنة الرقابة على المصارف
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النسبة من املجموع عدد طلبات املساعدة
6.3%5بلجيكا
2.5%2قبرص

1.3%1الدمنارك
8.9%7فرنسا
3.8%3املانيا

1.3%1اليونان
1.3%1ايطاليا

2.5%2لوكسمبورغ
1.3%1هولندا
1.3%1النروج
2.5%2رومانيا

1.3%1سلوفاكيا
1.3%1السويد

2.5%2اوكرانيا
1.3%1اململكة املتحدة

39.2%31أوروبا
1.3%1االرجنتني

1.3%1تشيلي
2.5%2اميركا الجنوبية

1.3%1جورجيا
1.3%1اليابان
1.3%1ماليزيا

1.3%1سنغافورة

النسبة من املجموع عدد طلبات املساعدة
1.3%1سيريالنكا

2.5%2تركيا

8.9%7آسيا
2.5%2كندا

20.3%16الواليات املتحدة 

22.8%18اميركا الشمالية

1.3%1البحرين
3.8%3العراق
1.3%1األردن

1.3%1قطر
5.1%4السعودية

2.5%2سوريا

الشرق األوسط والخليج 
15.2%12العربي

1.3%1مصر

1.3%1نيجيريا
1.3%1تونس

3.8%3افريقيا
3.8%3استراليا

3.8%3األمم المتحدة
100%79المجموع

مصدر طلبات المساعدة
الواردة من الخارج 

أوروبا
٪٣٩

أميركا اجلنوبية
٪٢

أميركا الشمالية
٪٢٣

آسيا
٪٩

الشرق األوسط
واخلليج العربي

أفريقيا١٥٪
٪٤

أستراليا
٪٤

األمم املتحدة
٪٤
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النسبة من المجموع عدد اإلبالغات

57.4%105بيروت

18.0%33جبل لبنان

15.9%29البقاع

4.9%9لبنان الجنوبي

3.8%7لبنان الشمالي

100%183المجموع

التوزيع الجغرافي
لإلبالغات 

بيروت
٪٥٧

لبنان الشمالي
٪٤ لبنان اجلنوبي

٪٥
٪١٦
البقاع

جبل لبنان
٪١٨

١٠٥

٣٣
٢٩٩٧

لبنان اجلنوبيجبل لبنانبيروت لبنان الشماليالبقاع

بيروت
٪٥٧

لبنان الشمالي
٪٤ لبنان اجلنوبي

٪٥
٪١٦
البقاع

جبل لبنان
٪١٨

١٠٥

٢٩٩٧

لبنان اجلنوبيجبل لبنانبيروت لبنان الشماليالبقاع

٣٣
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المؤشرات
2014 - 2001

بحسب اجلرائم األصلية املصّنفة
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تفصيل جرائم التزوير 

شيكات
٪٤٩

حتاويل
٪٧

مختلف
٪٦ أدوات اقتراض

٪١٠

مستندات
٪٢١

عملة
٪٧

حتاويل
مستندات

عملة
أدوات إقتراض
مختلف

شيكات

٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤ ٢٠٠٨٢٠٠٩ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥
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٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
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١٠
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٣٠

٤٠

٥٠

   ٦٠

تفصيل جرائم إختالس األموال )عامة وخاصة(
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٨
٢

٧

١٤

٢٧

١١

١١

٣١

٧

٤

١٠

الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األول

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 

42%2930%184%1511%807%728  املصارف

43%7123%1810%011%200%542  املؤسسات املالية

27%014%00%290%014%520  شركات التأمني

17%058%520%5631%027%3410  شركات الصرافة

58%07%120%07%00%120  مؤسسات الوساطة املالية

100%10014%10060%10048%10  املجموع

التدقيق الميداني للتثبت
من اإللتزام باإلجراءات المطلوبة 

مالحظة: مت التدقيق ايضًا خالل العام 2014 لدى مؤسسات أخرى ملزمة باإلبالغ.
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مصارف

مت التدقيق لديها (عدد ٣٠)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٤٢)

مؤسسات مالية

شركات التأمني

مؤسسات الوساطة املالية

شركات الصرافة

مت التدقيق لديها (عدد ٢٣)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٣١)

مت التدقيق لديها (عدد ١٤)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٣٨)

مت التدقيق لديها (عدد ٧)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٥)

مت التدقيق لديها (عدد ٥٨)
لم يتم التدقيق لديها (عدد ٢٨٣)

٤٢٪
٥٨٪

٥٧٪٤٣٪

٧٣٪
٢٧٪

٨٣٪
١٧٪

٤٢٪ ٥٨٪
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مصارف
مؤسسات مالية
شركات التأمني

شركات الصرافة
مؤسسات الوساطة املالية

الفصل الثالثالفصل الثاني الفصل الرابعالفصل األول

٣٠

١٢
٢١
٧٣

١٥٨

١٧
٦١١

٣

٪١٪ ٣ 
٪١٠ 

الفصل األول
٪٨ 

الفصل الثاني
٪٣٦

الفصل الثالث
٪٤٥

الفصل الرابع
٪١١ 

مصارف
مؤسسات مالية
شركات التأمني

شركات الصرافة
مؤسسات الوساطة املالية

الفصل الثالثالفصل الثاني الفصل الرابعالفصل األول

٣٠

١٢

٢١
٧٣

١٥٨

١٧
٦١١

٣

٪١٪ ٣ 
٪١٠ 

الفصل األول
٪٨ 

الفصل الثاني
٪٣٦

الفصل الثالث
٪٤٥

الفصل الرابع
٪١١ 

تخصيص الوقت في أعمال التدقيق امليداني

توزيع أعمال التدقيق امليداني





القسم الثالث
قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال 

وتمويل اإلرهاب
59 القانون رقم 318   .1
62 القانون رقم 32   .2
62 تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83    .3
69 تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 3 )القسم اخلامس(   .4
71 تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 111   .5
72 تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 126    .6
72 تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 69    .7
72 تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 89    .8
74 تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 2    .9
74 قرار هيئة االسواق املالية رقم 10   .10
74 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1    .11
75 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 2    .12
75 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 4 املعدل باإلعالم رقم 13    .13
76 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 5 املعدل باإلعالم رقم 12   .14
77 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 7    .15
78 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 8    .16
 79 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 9     .17
79 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 10     .18
79 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 11     .19
80 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 14     .20
80 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 15   .21
81 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 16   .22
81 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 17   .23

      )إعالما »الهيئة« رقم 3 و 6 سابقًا( 
83 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 18   .24
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 قانون رقم 318
مكافحة تبييض األموال

حمل  قانون   2001 نيسان   20 بتاريخ  النواب  مجلس  أقر 
لبنان، وصدر  في  األموال  تبييض  يتعلق مبكافحة  الرقم 318 

عن 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 دولًيا 

جرائم منظمة.

و315   314 املواد  في  عليها  املنصوص  اإلرهــاب  جرائم   .3
و316 من قانون العقوبات.

اإلرهابية  األعمال  أو  اإلرهاب  بتمويل  املساهمة  أو  متويل   .4
هو  كما  اإلرهــاب  مفهوم  بحسب  اإلرهابية  املنظمات  أو 

منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني.

اإلجتار غير املشروع باألسلحة.  .5

اخلاصة  أو  العامة  األمــوال  اختالس  أو  السرقة  جرائم   .6
أو  بالتزوير  أو  إحتيالية  بوسائل  عليها  اإلستيالء  أو 
املالية  واملؤسسات  الواقعة على املصارف  األمانة  بإساءة 
في  أو  القانون  4 من هذا  املادة  في  املعددة  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  األمــوال  حتويل   .2
مشروعة لغرض إخفاء أو متويه مصدرها أو مساعدة شخص 

ضالع في ارتكاب اجلرم على اإلفالت من املسؤولية.

استخدامها  أو  حيازتها  أو  املشروعة  غير  األمــوال  متلّك   .3
للقيام  أو  منقولة  غير  أو  منقولة  أموال  لشراء  توظيفها  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  اإليــجــار  وشــركــات 
وشركات التأمني وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وجتار 
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 استناًدا إلى أحكام املادة اخلامسة من هذا القانون.
الزبائن  هوية  مــن  يتحققوا  أن  أيــًضــا  عليهم  ويتوجب 
يحتفظوا  أن  على  رسمية  وثائق  إلى  باإلستناد  وعناوينهم 
تقل  ال  ملدة  بالعمليات  املتعلقة  املستندات  وعن  عنها  بصور 

عن خمس سنوات.

املادة اخلامسة
الصادر  املصارف  سرية  لقانون  اخلاضعة  املؤسسات  على 
بتاريخ 1956/9/3 القيام مبراقبة العمليات التي جتريها مع 
زبائنها لتالفي تورطها بعمليات ميكن أن تخفي تبييًضا ألموال 
ناجتة عن اجلرائم احملددة في هذا القانون. حتدد أصول هذه 
لبنان ويصدره في مهلة  الرقابة مبوجب نظام يضعه مصرف 
شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يتضمن كحد 

أدنى املوجبات التالية:
للمؤسسات  الدائمني  للزبائن  احلقيقية  الهوية  من  التحقق   أ( 
اإلقتصادي  هوية صاحب احلق  واملالية وحتديد  املصرفية 
التعامل بواسطة وكالء أو حتت ستار أسماء  في حال مت 
مستعارة عائدة ألشخاص أو ملؤسسات أو لشركات أو عن 

طريق حسابات مرقمة.

الزبائن  بهوية  يتعلق  فيما  ذاتها  التحقق  إجــرءات  تطبيق   ب( 
املطلوبة  العمليات  سلسلة  أو  العملية  كانت  إذا  العابرين 

تفوق مبلًغا معيًنا 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  وجــود  احتمال  على  تدل  التي  املؤشرات  حتديد   د( 
العمليات  لكشف  واحلذر  احليطة  ومبادئ  لألموال  تبييض 

املشبوهة.

إعطاء  بــعــدم  واملــالــيــة  املصرفية  املــؤســســات  ــزام  ــت إل هـ( 
اإلداريــة  السلطات  تضليل  بغية  للحقيقة  مغايرة   إفــادات 

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 
يلي فيما  وتسمى  القانون  هــذا  في  عليها   املنصوص 

»هيئة التحقيق اخلاصة« أو »الهيئة«.

تتألف »هيئة التحقيق اخلاصة« من:  .2
حاكم مصرف لبنان، وفي حال تعذر حضوره، من ينتدبه   •
من بني نوابه           رئيًسا
رئيس جلنة الرقابة على املصارف، وفي حال تعذر حضوره،   •
من ينتدبه من بني أعضاء اللجنة املذكورة       عضًوا

حال  وفي  العليا،  املصرفية  الهيئة  في  املعني  القاضي   • 
تعذر حضوره، قاٍض رديف يعينه مجلس القضاء األعلى 
ملدة تعادل مدة تعيني األصيل                   عضًوا

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

أن  على  للسر  أميًنا  اخلــاصــة«  التحقيق  »هيئة  تعـيِّـن   .3
قراراتها  بتنفيذ  يقوم  وأن  بها  تكلفه  التي  لألعمال  يتفرغ 
وباإلشراف املباشر على جهاز خاص من املدققني تنتدبهم 
هذا  في  عليها  املنصوص  املوجبات  تنفيذ  ملراقبة  »الهيئة« 
القانون والتحقق منها بشكل مستمر دون أن يعتد جتاه أي 
منهم بأحكام القانون الصادر بتاريخ 1956/9/3 املتعلق 

بسرية املصارف.

في  التحقيقات  إجــراء  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  مهمة   .4
أموال  تبييض  جرائم  تشكل  بأنها  يشتبه  التي  العمليات 
هذه  ارتكاب  على  والقرائن  ــة  األدل جدية  مدى  وتقرير 

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 مرجًحا.

هذا  صــدور  تاريخ  من  شهر  مدة  خالل  »الهيئة«  تضع   .7
القانون، نظاًما لسير عملها، ونظاًما للمستخدمني التابعني 
لها وللمتعاقدين معها واخلاضعني للقانون اخلاص والسيما 

ملوجب احلفاظ على السرية.

يتحمل مصرف لبنان نفقات »الهيئة« واألجهزة التابعة لها   
مبوافقة  حتظى  أن  على  تضعها  التي  املوازنة  ضمن  من 

املجلس املركزي ملصرف لبنان.

املادة السابعة
الرابعة  املادتني  في  إليهم  املشار  املعنيني  على  يقتضي   .1
عن  »الهيئة«  إلى  فورًا  اإلبالغ  القانون  هذا  من  واخلامسة 
تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال.

على  الرقابة  جلنة  لدى  العاملني  املراقبني  على  يقتضي   .2
املصارف إبالغ »الهيئة« بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات 
التي يطلعون عليها مبناسبة قيامهم مبهامهم والتي يشتبهون 

بأنها تخفي تبييض أموال.

املادة الثامنة
املشار  املعنيني  من  املعلومات  تلقيها  فور  »الهيئة«  جتتمع   .1
إليهم في املادة السابعة أعاله أو فور تلقيها املعلومات من 

السلطات الرسمية اللبنانية أو األجنبية.

ثالثة  مهلة  ضمن  »الهيئة«  تتخذ  املعلومات،  تدقيق  بعد   .2
احلسابات  أو  احلساب  بتجميد  مؤقتًا  قرارًا  عمل،  أيام 
إذا  واحدة  مرة  للتجديد  قابلة  أيام  ملدة خمسة  املشبوهة 
بأنه  اشتبه  إذا  أو  مجهواًل  يزال  ال  األموال  مصدر  كان 
املهلة املذكورة  تبييض أموال. وفي خالل  ناجم عن جرم 
احلسابات  أو  احلساب  بشأن  بتحقيقاتها  »الهيئة«  تقوم 
املشبوهة إما مباشرة أو بواسطة من تنتدبه من أعضائها 
أو املسؤولني املعنّيني لديها أو بواسطة أمني السر لديها 
من  كل  ويقوم  املراقبة  مفوضي  بني  من  تعينه  من  أو 
هؤالء مبهامه شرط التقيد بالسرية ودون أن يعتد جتاهه 
املتعلق   1956/9/3 بتاريخ  الصادر  القانون  بأحكام 

املصارف. بسرية 

املؤقت  التجميد  مهل  وخــالل  التحقيقات  ــراء  إج بعد   .3
قرارًا  »الهيئة«  تصدر  املشبوهة  للحسابات  أو  للحساب 
أن  لها  يتبني  لم  إذا  احلساب  هذا  بتحرير  إما  نهائيًا 
مصدر األموال غير مشروع وإما برفع السرية املصرفية 
عن احلساب أو احلسابات املشتبه بها ومواصلة جتميدها 
إنقضاء  بعد  قرار  أي  »الهيئة«  إصدار  عدم  حال  وفي 
أعاله  الثانية  الفقرة  في  عنها  منصوص  هو  كما  املهلة 
»الهيئة«  قرارات  تقبل  وال  حكمًا.  محررًا  احلساب  يعتبر 
العادية،  وغير  العادية  املراجعة،  طرق  من  طريق  أي 
لتجاوز حد  املراجعة  ذلك  في  القضائية، مبا  أو  اإلدارية 

السلطة.
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أن  »الهيئة«  على  املصرفية،  السرية  رفع  املوافقة على  عند   .4
إلى  املعلل  النهائي  قرارها  عن  األصل  طبق  نسخة  ترسل 
كل من النائب العام التمييزي وإلى الهيئة املصرفية العليا 
بشخص رئيسها وإلى صاحب العالقة وإلى املصرف املعني 
بواسطة  وإما  مباشرة  إما  املعنية  اخلارجية  اجلهة  وإلى 

املرجع الذي وردت املعلومات عن طريقه.

املادة التاسعة
ميكن لرئيس »الهيئة« أو ملن ينتدبه من أعضاء الهيئة مباشرة 
)القضائية، كافة  األجنبية  أو  اللبنانية  السلطات   مخابرة 

اإلطالع  أو  معلومات  طلب  بغية  واألمنية(  اإلدارية، املالية 
األمور  أجرتها حول  قد  تكون  التي  التحقيقات  تفاصيل  على 
وعلى  »الهيئة«.  جتريها  بتحقيقات  املتصلة  أو  املرتبطة 
السلطات اللبنانية املعنية أن تستجيب لطلب املعلومات فورًا.

املادة العاشرة
جلمع  اإلدارية  »الوحدة  يسمى  مركزيًا  جهازًا  »الهيئة«  تعيِّـن 
املعلومات املالية« يكون املرجع الصالح واملركز الرسمي لرصد 
وجمع املعلومات املتعلقة بجرائم تبييض األموال وحفظها وتبادل 

املعلومات مع نظيراتها من األجهزة األجنبية.
»الهيئة«  إعالم  املالية  املعلومات  جلمع  اإلدارية  الوحدة  على 
تبييض  جرائم  عن  لديها  املتوافرة  باملعلومات  دوري  بشكل 

األموال.
الوحدة ومهامهم وأتعاب كل  »الهيئة« عدد أعضاء هذه  حتدد 
حال  في  وتصرفهم  املسلكية  التدابير  بحقهم  وتتخذ  منهم 
تعرضهم  إمكانية  دون  ذلك  يحول  وال  بواجباتهم  إخاللهم 

للمالحقة اجلزائية أو املدنية.
أعضاء  على  املطبقة  ذاتها  املوجبات  هؤالء  جميع  على  يطبق 

السرية. على  احلفاظ  موجب  السيما  »الهيئة« 

املادة احلادية عشرة
املصرفية،  السرية  رفع  على  باملوافقة  »الهيئة«  قرار  باستثناء 
يتسم بالسرية املطلقة موجب اإلبالغ املنصوص عليه في هذا 
واملستندات  معنوي  أو  طبيعي  شخص  أي  قبل  من  القانون 
شتى  في  وإجراءاته  التحقيق  ومستندات  الغاية  لهذه  املقدمة 

مراحلها.

املادة الثانية عشرة
أو  لديها  والعاملني  »الهيئة«  وأعضاء  رئيس  من  كل  يتمتع 
املنتدبني من قبلها باحلصانة ضمن نطاق عملهم وفقًا ألحكام 
أو  أحدهم  على  أو  عليهم  اإلدعاء  يجوز  ال  بحيث  القانون  هذا 
مالحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلقان بقيام أي منهم 
الصادر  القانون  في  عليها  املنصوص  اجلرائم  ومنها  مبهامه 
بتاريخ 1956/9/3 واملتعلق بسرية املصارف إال بحال إفشاء 

السرية املصرفية.
عندما  عينها  باحلصانة  وموظفيه  املصرف  من  كل  يتمتع  كما 

يقومون بتنفيذ املوجبات امللقاة على عاتقهم مبوجب هذا القانون 
أم مبوجب قرارات »الهيئة«.

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

عشرة من هذا القانون.

املادة الرابعة عشرة
تصادر ملصلحة الدولة األموال املنقولة وغير املنقولة التي يثبت 
مبوجب حكم نهائي أنها متعلقة بأي من اجلرائم املذكورة في 
املادة األولى من هذا القانون أو محصلة بنتيجتها ما لم يثبت 

أصحابها، قضائيًا، حقوقهم الشرعية بشأنها.

املادة اخلامسة عشرة
من   4-3-2 الفقرات  في  عليها  املنصوص  التحفظات  تلغى 
 1995/5/15 تاريخ   426 رقم  القانون  من  األولــى  املــادة 
املتعلق باإلجازة بإبرام إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار 
غير 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  الــواردة  تلك  والسيما  مضمونه  مع  تأتلف  ال  التي 
سرية املصارف الصادر بتاريخ 1956/9/3 وفي القانون رقم 
673 تاريخ 1998/3/16 املتعلق باملخدرات واملؤثرات 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« 

لتشمل الفساد

مادة وحيدة
القانون  مبوجب  املنشأة  اخلاصة«  التحقيق  بـ »هيئة  يحصر 
تبييض  مبكافحة  املتعلق   2001/4/20 تاريخ   318 رقم 
األموال صالحية جتميد ورفع السرية املصرفية عن احلسابات 
اإلجراء  املرعية  والقوانني  لإلتفاقات  تطبيقًا  وذلك  املصرفية 
املتعلقة مبكافحة الفساد السيما إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
املنصوص  األصول  اخلصوص  بهذا  تعتمد  أن  على  الفساد 

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
اإلمضاء: فؤاد السـنيورة

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83
للمصارف واملؤسسات املالية

نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 
تبييض االموال ومتويل اإلرهاب 

)بعد آخر تعديل الذي ادخله التعميم الوسيط رقم 371 
تاريخ 11 ايلول 2014(

املادة 1
تاريخ   318 رقم  القانون  ألحكام  تنفيذًا  النظام  هذا  وضع 

2001/4/20 املتعلق مبكافحة تبييض األموال.
على املصارف إجراء رقابة على العمليات التي جتريها مع عمالئها 
لتالفي تورطها في عمليات تبييض أموال أو متويل إرهاب وذلك 

باعتمادها، على األقل، القواعد احملددة في هذا النظام.

القسم األول: العالقات مع املصارف األجنبية املراسلة 
في اخلارج

املادة 2
على املصرف، عند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خارجي، 
التأكد من أنه ليس مصرفًا صوريًا وأن له وجودًا فعليًا وذلك 
استنادًا إلى وثائق ثبوتية يستحصل عليها، باإلضافة إلى كونه 

وهو  حسنة  بسمعة  ويتمتع  صورية  مصارف  مع  يتعامل  ال 
ملكافحة  وفعالة  كافية  إجــراءات  ويعتمد  جيدة  لرقابة  خاضع 

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

اإلستحصال على موافقة اإلدارة التنفيذية العليا قبل إقامة   .1
عالقات مع مصارف مراسلة.

التثبت من طبيعة نشاط املصرف األجنبي الذي يتعامل معه   .2
.»Respondent Bank«

حتديد مسؤولية كل من املصرف واملصرف األجنبي الذي   .3
بالنسبة  السيما   »Respondent Bank« معه  يتعامل 
األجنبية  املصارف  قبل  من  لديه  املفتوحة  الدفع  حلسابات 
من  والتأكد   )Payable Through Accounts( املراسلة 
قدرة هذه األخيرة على تقدمي بيانات التعرف على العمالء 

املعنيني عند الطلب.

 القسم الثاني: العالقات مع العمالء وإجراءات
العناية الواجبة

املادة 3
كان  سواء  معنوي  أو  طبيعي  كل شخص  بالعميل  يقصد   .1
شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها، أو هيئة أو منظمة أو 
جمعية ال تتوخى الربح )صناديق التعاضد، التعاونيات، دور 

الرعاية اإلجتماعية، اجلمعيات اخليرية، األندية، إلخ...(
إجــراءات  تعتمد  أن  خصها،  ما  في  كل  املصارف،  على   .2
العنايـة  إجراء ات  تطبق  وأن  احلسـابات،  لفتـح  واضحـة 
عمالئها  من  كل  هوية  من  التحقق  تشمل  والتي  الواجبـة 
الدائمني والعابرين، املقيمني وغير املقيمني وحتديد الغرض 
من التعامل أو من فتح احلساب ونوع أي منهما وصاحب 
احلق االقتصادي ومصدر األموال ومراقبة العمليات بشكل 

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

عمليات التسليف.  •
تنظيم عقد إيجارة صناديق حديدية.  •

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

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

نقدًا مبا فيها الشيكات السياحية إلخ...(
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على املوظف املولج بتنفيذ العملية، التحقق من هوية العميل،   .3
بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا الحظ أن هناك عمليات 
متعددة جتري مببالغ تقل عن احلد األدنى املذكور في البند 
)2( من هذه املادة ويبلغ أو يفوق مجموعها/10000/د.أ. 
على حسابات  أو  نفسه  احلساب  على  وذلك  يعادله  ما  أو 
متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد 

العمالء مبحاولة تبييض أموال أو متويل إرهاب.
بتنفيذ  املولج  املوظف  على  العميل،  هوية  من  التحقق  بغية   .4

العملية أن يطلب من العميل:
إذا كان شخصًا طبيعيًا، إبراز جواز السفر أو بطاقة  أ( 

الهوية أو بيان القيد اإلفرادي أو إجازة إقامة.
مصادقًا  مستندات  إبراز  معنويًا،  شخصًا  كان  إذا  ب( 
وشهادة  األساسي  النظام  عن  لألصول  وفقًا  عليها 
توزيع  كيفية  تبني  والئحة  امللكية  وهيكلية  التسجيل 
األسهم أو احلصص )بصورة مباشرة أو غير مباشرة( 
عن  صورة  إلى  باإلضافة  بالتوقيع  املفوضني  والئحة 
هوية املمثل القانوني واملديرين واألشخاص الطبيعيني 
الذين ميلكون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 

تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة الشركة. 
إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل، إبراز أصل أو  ج( 
إبراز  إلى  باإلضافة  الوكالة  عن  األصل  طبق  نسخة 
واملوكل،  الوكيل  بهوية  املتعلقة  املستندات  عن  صورة 
كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة، املنصوص 
عليها في البند )2( من املادة 3 أعاله، على الوكيل غير 

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

ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
     يتحمل املصرف املسؤولية الناجتة عن صحة البيانات 
أو املعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على 

هوية العمالء والتحقق منها.
السيما  العميل،  عن  مبعلومات  يحتفظ  أن  املصرف  على   .5
وضعه  وعن  ومهنته،  إقامته  مكان  وعنوان  الكامل  إسمه 
املالي، وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما 

تقدم ملدة خمس سنوات على األقل بعد إقفال احلساب أو 
إنهاء عالقة العمل وعن جميع املستندات املتعلقة بالعمليات 

كافة ملدة خمس سنوات على األقل بعد إجناز العملية.

املنصوص  الواجبة،  العناية  بإجراءات  القيام  تعّذر  عند   .6
عليها في البند )2( من املادة 3 أعاله، للعمالء واملستفيدين 
احلقيقيني بصورة مرضية، ينبغي عدم فتح احلساب أو بدء 
التعامل أو إجراء املعاملة، كما يجب الّنظر في القيام بإبالغ 
»هيئة التحقيق اخلاصة« املنشأة مبوجب القانون رقم 318 

تاريخ 2001/4/20.

املادة 4
على املصرف، في حالة الشك بأن العميل ليس صاحب احلق 
طرف  هو  احلق  بأن صاحب  العميل  أفاد  إذا  أو  اإلقتصادي 
ثالث، أن يطلب من العميل تصريحًا خطيًا يحدد فيه صاحب 
وشهرته  إسمه  والسيما  الفعلي(  )املستفيد  اإلقتصادي  احلق 
ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه املالي وأن يحتفظ 
بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية صاحب احلق االقتصادي 

للمدة املذكورة في البند )5( من املادة 3 أعاله.
احلاالت  في  اإلقتصادي  احلق  هوية صاحب  حول  الشك  يقوم 

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

تربطه باملوكل تفسر مبرر توكيله.
في حال مت التعامل من خالل حسابات مرقمة أو عن طريق  ب( 
.)Front Companies( مؤسسات أو شركات تشكل واجهة

إذا كان الوضع املالي للعميل معروفًا من قبل املوظف الذي  ج( 
يقوم بتنفيذ العملية، وكانت قيمة العملية املنوي إجراؤها غير 

متناسبة مع وضعه املالي.

 د( إذا استرعت إنتباه املصرف، ضمن إطار ممارسة أعماله، أية 
مؤشرات الفتة أخرى.

املادة 5 
بصفته  لبنان  حاكم مصرف  إلى  فورًا  يبلغ  أن  املصرف  على 
أو  تأكيدات  لديه  إذا كانت  التحقيق اخلاصة«  لـ »هيئة  رئيسًا 
شكوك بأن العملية املصرفية أو محاولة إجراء ها تتعلق بتبييض 
أموال أو متويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية 

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

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

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

بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.

املادة 6
على املصارف أن تطبق إجراءات العناية الواجبة بشكل مستمر 
على عمالئها كافة مبن فيهم أصحاب احلسابات املفتوحة قبل 
جلهة  وذلك   ،2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  صدور 
العمالء  معرفة  أمنــوذج  على  معلومات  أية  إضافة  أو  تعديل 
على  تطرأ  قد  متغيرات  أية  عن  تنتج   ،)KYC Form( املعتمد 
وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة املعلومات 
املصرح عنها سابقًا أو في حال حدوث تغييرات الحقة في هوية 

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

التواريخ لتنفيذ هذه املوجبات.

القسم الثالث: مراقبة بعض العمليات والعمالء
املادة 7

مصدر  عن  العميل  من  يستعلم  أن  املصرف  على  يتوجب   .1
املستفيد  وهوية  العملية  موضوع  وعن  ووجهتها  األمــوال 
وصاحب احلق اإلقتصادي، وذلك عندما تنطوي العملية على 

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

بالنظر إلى غايتها الظاهرة.
أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبررًا إقتصاديًا أو    ب( 
العملية  التفاوت بني  هـدفًا مـشروعًا، خصوصًا بسبب 
أو  عاداته  وبني  بينها  أو حتى  للعميل  املهني  والنشاط 

شخصيته.
أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيمًا في    ج( 
دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل املالي أو تطبقها 

بشكل غير كاٍف.
 2. على املصرف:

أواًل:    عند قبوله شيكًا مسحوبًا عليه مـن أية مؤسسـة صرافـة 
أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بناًء لطلب أي 
من مؤسسـات الصرافة لصالح أحد عمالئها، سواء 
كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال 
جتاوز قيمة الشيك أو العملية /10000/د.أ. أو ما 

يعادلها، أن يتخذ اإلجراءات التالية:
فـي  عليه  املنصوص  اإلشـعار  اسـتالمه  مـن  التأكد  أ( 
التطبيقي  النظام  من  التاسـعة  املـادة  من   )1( البند 
لقانون تنظيم مهنة الصرافة املرفق بالقرار األساسي 
باملعلومات  املتعلق   ،2001/9/27 تاريخ   7933 رقم 
العملية  عن  أو  الشيك  موضوع  العملية  عن  املطلوبة 

مؤسسة  تلقي  مقابل  أنها  يفيد  ما  السيما  املصرفية 
املبالغ  أم ال، وعن مصدر هذه  نقدية  مبالغ  الصرافة 

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

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

استالمه اإلشعار املذكور.
عند استالمه طلب تنفيذ أي حتويل ناجت عن عملية  ثانيًا: 
صرافة أو شحن اوراق نقدية و/أو »معادن ثمينة« 
الى اشخاص ثالثني في لبنان مهما بلغت قيمة املبلغ 

احملول:
التأكد من استالمه اإلشـعار املنصوص عليه فـي البند  أ( 
)2( من املـادة التاسـعة من النظام التطبيقي لقانون 

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

على املصرف إعالم مصرف لبنان، فورًا، عند تلكؤ مؤسسة   .3
البند  صرافة عن إرسال اي من االشعارين املذكورين في 

)2( أعاله.
يحظر على املصرف:  .4

االستحصال  قبل  اي حساب الي مؤسسة صرافة  فتح   •
على موافقة وحدة التحقق املنصوص عليها في املادة 10 

ادناه.
فتح حسابات ملؤسسات الصرافة او تنفيذ حتاويل بناًء   •
التطبيقي  النظام  في  احملددة  تلك  غير  لغايات  لطلبها 
لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان. 
اية  لصالح  عمالت  استبدال  بعملية  يقوم  او  يقبل  ان   •
عميلة  االخيرة  هذه  كانت  حال  في  اال  مؤسسة صرافة 

لدى املصرف املعني.
على املصرف عند إصداره دفتر شيكات لصالح أي مؤسسة   .5
صرافة أن ُيضّمن الشيكات كافة عبارة »ال يدفع إال للمستفيد 

األول«.

املادة 8
على املصارف، كل في ما خصها:

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

اإلرهاب:
مبادلة كمّيات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل   .1

قطع أكبر من نفس العملة أو من عمالت أخرى.
املتكّررة،  أو  الكبيرة   )Cambio( القطع  عمليات   .2

انطالقًا من مبالغ نقدية.
أو  كبيرة  مبالغ  كإيداع  العميل  حساب  حركة   .3
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إلى  نسبة  مبررة  غير  ملبالغ  متكررة  إيداعات 
نشاطاته الظاهرة.

مبالغ  لتحويل  أساسية  بصورة  حساب  تشغيل   .4
كبيرة إلى بلدان أجنبية أو لتلقي حتويالت كبيرة 
منها، في حني يظهر أن نشاط العميل ال يبّرر مثل 

هذه العمليات.
العمليات الكبيرة أو املتكررة املتصلة بنشاط عميل   .5
غير  أنها  يتبني  والتي  شور(   - )أوف  خارجي 

متناسبة مع حجم نشاط العميل.
إلكترونية  بطلبات حتاويل  نقدية  كميات  إستبدال   .6

أو شيكات مصرفية.
لدى عميل معفى  اإليداع  تغيير في منط عمليات   .7
 )CTS( لنقدية  العمليات  إستمارة  تعبئة  من 

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

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

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

يعقبها سحوبات مباشرة ومتعددة.
تبررها  ال  العمالء  ألحد  عديدة  حسابات  وجود   .11
طبيعة عمله أو إجراء حتويالت نقدية كثيرة في ما 

بني وعبر هذه احلسابات.
حصول إيداعات نقدية و/أو حتاويل مصرفية في   .12
وقت ال ينتج نشاط العميل هذا احلجم من األموال.
إيداع شيكات مصرفية/سياحية في حساب بإسم   .13

شركة/مؤسسةال تبرر طبيعة عملها ذلك.
مصرفية  حتويالت  و/أو  نقدية  عمليات  حصول   .14

تبدو غير عادية بالنسبة ملوقع الفرع.
الكترونيًا  تنفذ  التي  املصرفية  العمليات   .15

)E-Banking( والتي تبدو غير إعتيادية.
صرافة  مؤسسة  حسابات  بني  حتاويل  حصول   .16
الحد  العائدة  تلك  السيما  أخرى  وحسابات 
اصحابها او شركائها او مساهميها او مدرائها 
او مفوضي التوقيع عنها او افراد عائلتهم )زوج 
ذلك  استتبع  اذا  خصوصًا  وفروع(  واصول 

بعمليات سحب.
أن تتابع من خالل الوحدات واألقسام املشار إليها في  ب( 
املادة 11 من هذا النظام، احلسابات املفتوحة والعمليات 
التي جتري لديها، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة 
تتيح إستخالص تقارير دورية )يومية، أسبوعية، شهرية، 

عليها  تنطبق  التي  والعمليات  سنوية( حول احلسابات 
املؤشرات كتلك املذكورة أعاله.

التطورات  استغالل  سوء  ملنع  كافية  تدابير  تتخذ  أن  ج( 
التكنولوجية في تبييض األموال أو متويل اإلرهاب.

املادة 9
على املصارف:

 Risk Based( إعتماد مقاربة مبنية على املخاطر أواًل: 
وفق  والعمليات  العمالء  لتصنيف   )Approach
 )Low Risk( درجات املخاطر التالية: مخاطر محدودة
 ومخاطر متوسطة )Medium Risk( ومخاطر عالية

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

:)Customer Risk( مخاطر العميل  .1
العمالء ذوو املهن املعتمدة أسـاسـًا على األموال  أ( 
واألحجار  الذهب  جتارة  )الصرافة،  النقديـة 
الشركات  الليلية،  واملالهي  املطاعم  الثمينة، 

العقارية، جتارة السيارات...(.
الذين  سياسيًا  املعرضون  األجانب  األشخاص  ب( 
يشغلون أو كانوا قد شغلوا مراكز رسمية مهمة 
 »PEPs«  )Politically Exposed Persons(

وأفراد عائالتهم وشركاؤهم املقربني.  
.)Offshore( »شركات »األوف - شور ج( 

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

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

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

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

.)Trust(
الشركات ذات الرأس املال املكون كليًا أو جزئيًا  ح( 

.)Bearer Shares( من أسهم حلامله
ط( العمالء من رعايا دول أو مقيمني في دول ال تطبق 
توصيات مجموعة العمل املالي أو تطبقها بشكل 

غير كاٍف.
:)Country Risk( مخاطر البلد  .2

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

والقـضائية املوجلـة بتطبيقها.
وجود سرية مصرفية. ب( 

وضع البلد في ما خص الفساد واجلرمية املنظمة. ج( 



مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب66 قوانين وأنظمة 

 :)Service Risk( مخاطر اخلدمات  .3
.)Private Banking( إدارة احملافظ اخلاصة أ( 

 :)Payable Through Accounts( حسابات الدفع ب( 
وهي حسابات تفتحها املصارف أو املؤسسات املالية 
عمالئها  بتصرف  وتضعها  أخرى  مصارف  لدى 

الستعمالها مباشرًة أو من خالل حسابات متفرعة.
.)Electronic Banking( العمل املصرفي اإللكتروني ج( 

املخاطر  على  ترتكز  للمراقبة  وإجراءات  تدابير  وضع  ثانيًا: 
أدنى  كحد  واعتماد،   )Risk Based Control(
املعرضني  األجانب  األشخاص  خص  ما  وفي   
»مخاطر  بدرجة  املصنفة  والعمليات  والعمالء  سياسياً 
املخاطر لتصنيف  وفقًا   )High Risk(  عالية« 

)Risk Scoring(، التدابير أو اإلجراءات التالية:
املراقبة  في  التشدد  أهمية  حول  التوعية  زيادة   .1

وإعطائها أولوية.
عن  تفصياًل  أكثر  معلومات  على  اإلستحصال   .2
السيما   )Increased KYC Levels( العمالء 

حتديد مصدر ثروتهم.
التي  الالزمة،  اإلدارية  املوافقات  على  احلصول   .3
إستمرار  أو  للتعامل  املخاطر،  ودرجة  تتناسب 

التعامل مع العمالء ولتنفيذ العمليات.
العمالء  مع  للعالقة  دورية  مراجعة  إجراء   .4 

.)Periodic review of relationship(
إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف املشابه املعتمد  .5 

.)Peer Comparison(
العميل  كان  إذا  ما  لتحديد  مناسب  نظام  وضع   .6

األجنبي شخصًا معرضًا سياسيًا.
مع  العالقة  لنشوء  الزمنية  الفترة  اإلعتبار  بعني  األخذ  ثالثًا: 

العميل وحسن التعامل معه.
اإلستعانة ببرامج املعلوماتية املتخصصة إلجراء الرقابة  رابعًا: 

الالزمة وفق التصنيف املعتمد.
خامسًا:   إعتماد سياسة خاصة، تستند إلى املوجبات املنصوص 
عليها في هذه املادة، لتصنيف املخاطر وحتديد إجراءات 

الضبط املطلوب تنفيذها من قبل املعنيني.

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

اإلرهاب ومهامها

املادة 10
على كل مصرف عامل في لبنان:

أحد  أو  العام  املدير  من  مؤلفة  مختصة  جلنة  إنشاء   .1
رئيس  العمليات،  مدير  املخاطر،  جلنة  مساعديه،رئيس 

مسؤول  ومن  الفروع  مدير  الداخلي،  التدقيق  وحدة 
يلي  الذي   )2( البند  في  عليها  املنصوص  الوحدة 
تبييض  ملكافحة  املختصة  »اللجنة  بعد  ما  في  وتسمى 

االموال ومتويل االرهاب«.
والقوانني  اإلجراءات  تطبيق  من  التحقق  وحدة  إنشاء   .2
واالنظمة املرعية املتعلقة مبكافحة تبييض األموال ومتويل 
اإلرهاب )AML/CFT Compliance Unit( وتسمى 
في ما بعد »وحدة التحقق« على أن ميتلك املسؤول عنها 
خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض االموال أو ان 
CAMS- كشهادةالـ  متخصصة  شهادات  لديه  يكون 
 Certified Anti-money Laundering Specialist
باملؤهالت الالزمة  العاملون فيها  يتمتع  او غيرها وان 

وأن تتوفر لها املوارد الكافية للقيام مبهامها.
 AML/CFT( العمليات  مراقبة  عن  مسؤول  تعيني   .3
غير  املصرف،  فروع  من  كل  في   )Branch Officer
مدير الفرع، ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية 
وعلمية، تكون مهامه مستقلة وبحيث ال يقوم بأي عمل 
احلوافز  نوع من  اي  مقابله  يتلقى  و  بالتسويق  يتعلق 

)مكافآت، تعويضات، منح، ...(.
مباشرة  العمليات  مراقبة  عن  املسؤول  اداء  تقييم  يتم      
من قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابالغ 
وحدة املوارد البشرية واللجنة املختصة ملكافحة تبييض 

االموال ومتويل االرهاب عن هذا التقييم.
االقل،  على  مصلحتني،  التحقق«  »وحدة  انشاء ضمن   .4
بيروت  وفروع  الرئيسي  املركز  على  تشرف  االولى 
لبنان.  والثانية تشرف على سائر الفروع االخرى في 
تشمل مهام هاتني املصلحتني التاكد من تطبيق معايير 
مراقبة العمليات في املركز والفروع التي تشرف عليها 
جلهة التزامها بقواعد مكافحة تبييض االموال ومتويل 
انشاء  عليه  تعذر  اذا  مصرف،  الي  ميكن  االرهاب. 
املصلحتني موضوع هذا البند، التقدم من حاكم مصرف 
 ،2015/3/31 االقصى  حدها  مهلة  ضمن  لبنان، 
فيها  ينظر  معللة  اسباب  على  مبنية  بديلة  باقتراحات 

املجلس املركزي التخاذ القرار املناسب بشأنها.

املادة 11
على اللجان والوحدات اإلدارية املنشأة لدى املصارف، كل في 
إتباع  املصرف  في  املعنيني  املسؤولني  وعلى سائر  عناها،  ما 
األموال  تبييض  عمليات  ومكافحة  ملراقبة  اآليلة  ــراءات  اإلج
ومتويل اإلرهاب وللحؤول دون تنفيذها. تشمل هذه اإلجراءات، 

على سبيل الذكر ال احلصر، ما يلي:
في ما خص »اللجنة املختصة ملكافحة تبييض االموال   .1
من  )1( البند  في  إليها  املشار  االرهاب«   ومتويل 

املادة 10 أعاله:
مكافحة  قانون  أحكام  لتطبيق  إجراءات  دليل  وضع  أ( 

تبييض األموال وأحكام هذا النظام.
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 )KYC ( لعمالء  ا فة  ملعر أمنوذج  وضع   ب( 
املعلومات  يتضمن   ،)Know Your Customer(
األساسية الواجب توفرها عنهم والسيما تلك املعددة في 

املادة 3 من هذا النظام، على سبيل الذكر ال احلصر.
اإلجراءات  فعاليـة  ومن  تطبيق  حسن  من  التحقق  ج( 
واألنظمـة املتبعة ملكافحة عمليات تبييض األموال ومتويل 

اإلرهاب.
إليها أعاله دوريًا  مراجعة اإلجراءات واألنظمة املشار  د( 

وتطويرها وفقًا ألحدث األساليب املتبعة.
مراقبة  طرق  على  املوظفني  لتدريب  برنامج  وضع  هـ( 
األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات 

ومتويل اإلرهاب.
التحقق«  »وحدة  من  إليها  احملالة  التقارير  مراجعة  و( 
ومن »وحدة التدقيق الداخلي« بشأن اإلجراءات املتبعة 
املخاطر  ذات  واحلسابات  االعتيادية  غير  والعمليات 
والتحاويل  النقدية  والسحوبات  اإليداعات  العالية جلهة 

وارتباطها بنشاطات إقتصادية.
إبداء الرأي بالتقارير موضوع الفقرة )و( أعاله وتقدميه  ز( 

إلى مجلس اإلدارة.
متابعة مالءمة إجراءات إعفاء بعض العمالء املعروفني من  ح( 
التقيد باإلجراءات املتبعة بالنسبة لسقف املبالغ املستثناة 
 CTS( )Cash( النقدية  العمليات  استمارة  تعبئة  من 
مبلغ  العملية  تفوق  أو  تبلغ  Transaction Slip( عندما 
عشـرة آالف دوالر أميـركي أو ما يوازيهـا وتعيني احلد 
اإلقتصادية  للتطورات  تبعًا  وتعديـله  لإلعفـاء  األقصى 

املرتبطة بالعميل.
:وحدة التحقق في ما خص  .2

التحقق مـن تقيد املوظفني املعنيني بـدليل إجراءات تطبيق  أ( 
مبكافحة  املتعلقة  والنظامية  القانونية  النصوص  أحكام 
أمنوذج  تعبئة  ومـن  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض 

معرفة العمالء )KYC( وإعداد تقارير بذلك.
املراجعة الدورية لفعالية اإلجراءات واألنظمة املتبعة في  ب( 
ورفع  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  مجال 
إقتراحاتها بتعديل هذه اإلجراءات واألنظمة إلى »اللجنة 
االرهاب«  ومتويل  االموال  تبييض  ملكافحة  املختصة 
املشار إليها في البند )1( من املادة 10 أعاله، التخاذ 

القرار املناسب بعد موافقة اإلدارة العامة.
تـردها  التي  اليومية / األسبوعية  التقارير  مراجعة  ج( 
النقدية  العمليات  حول  املعنية  والفروع  املـديريات  مـن 

والتحاويل.
على  للعميل  العائدة  والعمليات  كافة،  احلسابات  مراقبة  د( 
أسـاس مجمع )consolidated(، داخل وخارج امليزانية، 
لدى املـركز الرئيـسي وجميع الفروع في لبنان واخلارج، 
للتأكد من أنها تتناسب مع املعلومات املوجودة في أمنوذج 

معرفة العمالء وأية معلومات أخرى لدى املصرف.

العمليات  اإلعتيادية السـيما  غير  العمليات  في  التحقيق  هـ( 
البند )1( من املادة 7 والبند )أ( من  إليها في  املشـار 
املادة 8 على أن يتم التدقيق في األسباب الكامنة وراء 
النتائج واإلحتفاظ  العمليات والغرض منها وتوثيق  هذه 
 هيئة التحقيق اخلاصة بها ملدة خمس سنوات وتزويد
بها فـي حـال طلبت ذلك، وإعداد تقرير دوري )شـهري 
على األقل( بهذا اخلصوص، ترفعه إلى اللجنة املختصة 

ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب«.
املوافقة على فتح حسابات ملؤسسات الصرافة. و( 

مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع. ز( 
تبييض  ملكافحة  املختصة  »اللجنة  أعمال  جدول  إعداد  ح( 

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

تخفي تبييضًاً لألموال أو متوياًل لإلرهاب.
في ما خص التدقيق الداخلي:  .3

التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة احلسابات. أ( 
بدليل  املختصة  واألقسام  الفروع  تقيد  من  التحقق  ب( 
في  املرعية  واألنظمة  القوانني  أحكام  تطبيق  إجراءات 
ومن  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  مكافحة  مجال 

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

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

مخاطر أو تكون غير إعتيادية.
في ما يعني املسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع:  .4

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

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

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

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

مبدير او ادارة الفرع.
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في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:  .5
التدقيق في التحاويل التي ترد حلساب العمالء، السيما  أ( 
اآلمر  إسم  تتضمن  ال  التي  اإللكترونية  التحاويل 
بالتحويل )ordering customer( والتي تتجاوز مبلغًا 
العميل،  لطبيعة وحجم عمل  تبعًا  محددًا ووتيرة معينة 
حتاويل  عمليات  خاللها  مـن  جتري  التي  واحلسابات 
متعددة أو خارجة عن املألوف والتحقق مـن سالمة هذه 

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

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

داخلي مرتبط بالتحويل الوارد.
في ما يعني أمناء الصناديق:  .6

مت  الذين  باستثناء  العمالء،  من  الطلب  أ( 
 )CTS( النقدية  العمليات  استمارة  تعبئة   إعفاؤهم، 
)Cash Transaction Slip( وتوقيعها من قبل العميل، 
معلومات  العملية  قيمة  إلى  باإلضافة  تتضمن  أن  على 
عن موضوعها وعن مصدر األموال وعن صاحب احلق 
تفوق  أو  تبلغ  نقدية  مبالغ  إيداع  عند  وذلك  اإلقتصادي 
10.000 د.أ. أو ما يعادلها، أو عندما جتري إيداعات 
يفوق  أو  ويبلغ  املبلغ  هذا  عن  تقل  بقيم  متعددة  نقدية 
جداول  إعداد  مجموعها 10.000 د.أ. أو ما يعادله.ب( 
بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف احملدد للعمالء 
 )CTS( النقدية  العمليات  استمارة  تعبئة  من  املعفيني 
واتخاذ اإلجراءات التقنية الالزمة حلفظها بغية إبرازها 
عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي أو مفوضي املراقبة 

أو »هيئة التحقيق اخلاصة«.
إبالغ وحدة التحقق بواسطة مسؤول مراقبة العمليات  ج( 
في الفرع عن عمليات اإليداع النقدي التي يشـك بأنها 

متعلقة بتبييض أمـواألو متويل إرهاب.
في ما يعني املسؤول عن قسم الشيكات:  .7

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

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

في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.
قبل  احلساب  في  الشيكات  إيداع  عدم  من  التأكد  ج( 

حتصيلها بصورة نهائية من املصارف الصادرة عنها.

في ما يعني مدير الفرع:  .8
_ أ( 

إعفاء  على  واملوافقة  احلسابات  فتح  عمليات  مراجعة  ب( 
النقدية  العمليات  إستمارة  تعبئة  من  العمـالء  بعض 
)CTS( وحتديد سقوف اإلعفاءات وذلك باإلستنـاد إلى 
معـايير تبرر هـذه اإلعفـاءات والـسقوف، علـى أن يـرفع 
أسـماء العمـالء املعفيني وسـقوف اإلعـفاءات إلى »اللجنة 
املختصة ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب« إلبداء 

الرأي.
التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات املدينة  ج( 

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

التقرير إشارة إلى عمليات غير إعتيادية.
في ما يعني كل من املصلحتني املنشأتني لدى »وحدة التحقق«   .9

املذكورتني في البند )4( من املادة 10 من هذا القرار:
املركز  في  العمليات  مراقبة  معايير  تطبيق  من  التاكد  أ( 
جلهة  املصلحتني  من  اي  عليها  تشرف  التي  والفروع 

التزامها بقواعد مكافحة تبييض االموال. 
ب( اعداد تقرير شهري مبالءمة االجراءات في املركز والفروع 
مع متطلبات مكافحة تبييض االموال على ان يحفظ هذا 

التقرير في االدارة العامة.

القسم اخلامس: أحكام ختامية
املادة 12

أواًل: على كل مصرف:
واملتعلقة  املجمعة  للمعلومات  ممكننة  مركزية  تنظيم   .1
وتتضمن،  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  بعمليات 
على األقل، األسماء التي جرى تعميمها من قبل »هيئة 
التحقيق اخلاصة« واسماء اصحاب احلسابات املشكوك 
فيها واملبلغ عنها من قبله، وعليه إبالغ »هيئة التحقيق 
اخلاصة« عن أية حسـابات تفتح الحقًا ألي من هؤالء 
األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو مبوجب 
وكالة ما لم يصدر قرار عن »هيئة التحقيق اخلاصة« 
يفيد عن عدم وجود، حاليًا، اسباب جدية تبرر الشكوك 

املثارة حول اي من هؤالء االشخاص.
املـسؤولني  وإشراك  مستمر  بشكل  املوظفني  تدريب   .2
عـن البرنـامج التدريبي واملوظفني املعنيني في احللقات 
بـهذا  املتعلقة  واحملاضرات  والندوات  الدراسية 
املوضوع بغيـة اإلطـالع بشكل دائم على طرق مكافحة 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى »هيئة   .3

التحقيق اخلاصة«.
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يقومون  الذين  مسك سجل خاص بأسماء األشخاص   .4
بفتح أو بتحريك احلسابات مبوجب وكالة.

توظيف  عند  والنزاهة  لإلستقامة  عالية  معايير  فرض   .5
العناصر البشرية.

إلتزام  املسؤولية،  طائلة  حتت  املوظفني،  من  الطلب   .6
السـرية التامـة وعدم إعالم العمالء أو السماح بإعالمهم 
أو  أبلغ  املصـرف  بأن  األطراف  من  غيرهم  إعالم  أو 
في   « اخلاصـة  التحقيق  هيئـة   « بإبالغ  يقـوم  سـوف 
حال وجود تـأكيدات أو شـكوك بوجود عمليات تبييض 
أموال أو متويـل إرهـاب أو عنـد قيـام »هيئـة التحقيق 
أو  عمليـاتهم  فـي  بالتدقيق  أو  باإلستعالم   « اخلاصـة 
فـي حسـاباتهم، قبـل صـدور قـرار عـن هـذه األخيـرة 
وإبالغ  احلسابات  هذه  عن  املصرفية  السرية  برفع 

أصحاب العالقة.
أمثال  الوسطاء  بخدمات  اإلستعانة  عند   .7 
مع  إال  التعامل  عدم   ،)Brokers & Introducers(
املصارف  مـن  املطلوبة  املعـايير  يسـتوفون  وسطاء 
واملؤسسات املالية جتاه عمالئها واحلصول منهم فورًا 
على املعلومات املطلوبة مبوجب مبـدأ العنايـة الواجبـة 
وعلى نسخ من الوثائق الالزمـة عند الطلب، باإلضافة 
التعامل  عند  واحلذر  احليطة  إتخاذ  يتوجب  ذلك  إلى 
ثالثة متواجدة في دول ال تطبق توصيات  مع أطراف 

مجموعة العمل املالي بدرجة كافية. 
اخلارج  في  العاملة  اللبنانية  املصارف  فروع  على  ثانيًا:  
فـي  عليها  املنصوص  اإلجراءات  أدنى،  كحـد  إعتماد، 
تعارضـها  نتيجة  ذلك  تعـذر  حـال  وفـي  النـظام  هـذا 
مـع أحكام الــقوانني واألنظمــة امللزمــة املعمول بها في 
مكان وجود الفرع على املصرف إعالم »هيئة التحقيق 

اخلاصة« بذلك. 

املادة 13
على مفوض املراقبة لدى املصرف:

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

الذكر ال احلصر مبا يلي:
التقيد بأحكام املواد 3، 4، 5، 6، 10، 11 و 12 من  أ( 

هذا النظام.
.)KYC( تعبئة أمنوذج معرفة العمالء ب( 

وفتح  قبول  جلهـة  مكتوبـة  وإجراءات  سياسـة  إعتماد  ج( 
احلسابات اجلديدة للعمالء.

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

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

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

متعلقة مبراجعة مدى التقيد بها.
أن يبلغ، فورًا، حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسًا لـ هيئة   .2

التحقيق اخلاصة« عن أية مخالفة ألحكام هذا النظام.

املادة 14
تطبق أحكام هذا النظام على املؤسسات املالية العاملة في لبنان.

 بيروت، في 18 أيار 2001
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 3
النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة

)بعد آخر تعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم 272
 تاريخ 22 آب 2011(

القسم اخلامس: أحكام مختلفة

املادة التاسعة
ُيطلب من كل مؤسسة صرافة أن تزّود فورًا املصرف املعني:

بإشعار يتضمن معلومات عن أي شيك تصدره عليه أو عن   .1
أي عملية مصرفية تتم من خالله لصالح عمالئها السيما ما 
يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم ال 
وعن مصدر هذه املبالغ ووجهتها وهوية املستفيد وصاحب 
أو  الشيك  قيمة  في حال جتاوزت  وذلك  اإلقتصادي  احلق 

العملية مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادلها.
البند )1( من  بإشعار يتضمن املعلومات املشار إليها في   .2
هذه املادة  عن أي حتويل يتم من خالله إلى أشخاص ثالثني 
 في لبنان ناجت عن عملية صرافة أو شحن أوراق نقدية و/أو

 »معادن ثمينة«، مهما بلغت قيمة املبلغ احملول.
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املادة الرابعة عشرة
على أي مؤسسة صرافة، في إطار ممارستها ألعمالها:

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

لها  املسموح  املهام  تدخل ضمن  التي  العمليات،  تنفيذ   •
قانونًا القيام بها، حصرًا من خالل احلسابات املصرفية 
الشخصية  للحسابات  استعمال  أي  دون  لها  العائدة 
أعاله.  العاشرة  املادة  في  املعددين  العائدة ألي من 

املادة اخلامسة عشرة
على كل مؤسسة صرافة من الفئة »أ« أن تتقيد بالشروط التالية:

األموال  تبييض  ملكافحة  وفعالة  كافية  إجراءات  تضع  أن   .1
ومتويل اإلرهاب. 

أن تقوم بتعيني ضابط امتثال )Compliance officer( بغية   .2
وباألنظمة  اإلجراء  املرعية  بالقوانني  املؤسسة  تقّيد  مراقبة 
والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن جلنة الرقابة 
نظام  السيما  اخلاصة  التحقيق  هيئة  وعن  املصارف  على 
مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال 

ومتويل اإلرهاب، حيث ينطبق.

لدورات  باستمرار  اإلمتثال  إخضاع ضابط  على  تعمل  أن   .3
تدريبية في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أو 
على حصوله على شهادات متخصصة في هذا املجال كشهادة 
 CAMS-Certified Anti-money Laundering الـ 
Specialist احملددة في القرار األساسي رقم 9286 تاريخ 

2006/3/9 املرفق بالتعميم األساسي رقم 103.

أن تنظم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة املتعلقة بعمليات   .4
األقل،  على  وتتضمن،  اإلرهــاب  ومتويل  ــوال  األم تبييض 
األسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق اخلاصة.

ومن  لديها  العاملني  مؤهالت  من  دوري  بشكٍل  تتأكد  أن   .5
الصفات األخالقية التي يتمتعون بها.

التي تكون في وضـع غير متـوافق  متنح مؤسسات الصـرافة 
مع أحكام البندين )2( و)4( من هذه املادة مهلة تنتهي بتاريخ 

2012/1/2 لتسوية أوضاعها.

 بيروت، في 27 أيلول 2001
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

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

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

حصريًا بعمليات الصرافة.

املادة احلادية عشرة
على كل مؤسسة صرافة:

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

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

فيها وبأي تعديل الحق على ذلك. 

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

الطرق  بإحدى  حصرًا  بذلك  القيام  الثمينة«  »املعادن  و/أو 
التالية:

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

إصدار شيك بإسم العميل يدفع فقط للمستفيد األّول.   •
أمر حتويل إلى حساب العميل املعني في مصرف عامل   •
إلى  حتويل  أي  إجراء  طلب  دون  اخلارج  أو  لبنان  في 
التقيد باملوجب  لبنان وشرط  ثالثني إال داخل  أشخاص 
املفروض في البند )2( من املادة التاسعة من هذا النظام 

مهما بلغت قيمة املبلغ احملول.

املادة الثالثة عشرة
يحظر على مؤسسات الصرافة كافة:  .1

لدى  عمالئها  حسابات  في  مباشرًة  نقدية  مبالغ  إيداع   •
املصارف.

قبول أي نوع من التوكيل عن عمالئها.  •
بأي  القيام  »أ«  الفئة  من  الصرافة  مؤسسات  على  يحظر   .2
عملية حتويل تفوق مبلغ 1.500 د.أ. غير ناجتة عن عملية 
صـرافة أو شحن عن طريق استالم مبالغ نقدية من عمالئها 
وحتويـلها عبر حساباتها لدى املصارف إلى أشخاص ثالثني 

سواء في لبنان أو في اخلارج.
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 تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 111
للمصارف وللمؤسسات املالية وملؤسسات الوساطة املالية 
ولشركات اإليجار التمويلي وملؤسسات الصرافة وللجمهور

عمليات التحاويل النقدية وفقًا لنظام احلوالة 

)بعد التعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم 337
 تاريخ 20 أيلول 2013( 

املادة األولى
بـ »احلوالة« األنظمة  القرار، يقصد  تطبيق أحكام هذا  لغايات 
املالي  القطاع  خارج  تقع  التي  االموال  لتحويل  الرسمية  غير 
املتعارف عليه والتي تقوم بها املؤسسات واألشخاص مبن فيهم 

سماسرة ووسطاء احلوالة )حواال دار(. 

املادة الثانية
القيام  حق  فقط،  )أ(  الفئة  من  الصرافة  مبؤسسات  يحصر 
»احلوالة« سواء حلسابها  طريق  عن  النقدية  التحاويل  بعمليات 
او حلساب الغير وبالتالي يحظر على هذه املؤسسات في معرض 
تنفيذها عمليات »احلوالة« القيام باي نوع من العمليات املصرفية 
املنصوص عليها في قانون النقد والتسليف السيما تلقي الودائع.

تاريخ   347 رقــم  القانون  الــى  باالستناد  عليها  يحظر  كما 
2001/8/6 املتعلق بتنظيم مهنة الصرافة القيام بعمليات تخرج 
عن نطاق اعمال الصرافة كالتمويل التجاري، التسليف، ادارة 

االموال وغيرها.

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

التحاويل عن طريق نظام »احلوالة« أن:
تعلم، مسبقًا، مصرف لبنان خطيًا بذلك.  .1

كحد  تتضمن  »احلوالة«  لعمليات  خاصة  بسجالت  حتتفظ   .2
أدنى املعلومات املشار إليها في األمنوذج املرفق بهذا القرار 
للعمالء املعنيني وذلك  الوثائق الرسمية العائدة  وبصور عن 

ملدة ال تقل عن خمس سنوات.

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

اضعاف راسمال مؤسسة الصرافة.

املادة اخلامسة
اتخاذ  »احلوالة«،  عمليات  متارس  صرافة  مؤسسة  كل  على 
املفروضة  املوجبات  بتطبيق  املتعلقة  كافة  والتدابير  االجراءات 
عليها مبوجب االحكام القانونية النافذة السيما قانون مكافحة 
لبنان  مصرف  عن  الصادرة  االنظمة  وسائر  االموال  تبييض 

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

)واردة او خارجة(.

املادة السادسة
يحظر على مؤسسات الصرافة، عند تلقي اوامر دفع حواالت 
هذه  قيمة  تسديد  مراسليها،  من  احلوالة  لنظام  وفقًا  نقدية 
حتاويل  او  شيكات  مبوجب  او  املقايضة  طريق  عن  احلواالت 

مصرفية حلساب املستفيد من احلوالة.
حسابها  عــن  متفرع  حساب  فتح  املــؤســســات،  هــذه  وعلى 
االساسي )Sub Account( مخصص لتنفيذ عمليات املقاصة 
مع الشركات املراسلة في اخلارج الناجتة عن عمليات احلوالة.

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

باحكامه وتسوية اوضاعها.

املادة الثامنة
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة التاسعة
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في 24 أيلول 2007
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه



مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب72 قوانين وأنظمة 

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 126
للمصارف واملؤسسات املالية

عالقة املصارف واملؤسسات املالية مع املراسلني

املادة األولى
على املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان:

املالية واملصرفية  العمليات  التشدد في تطبيق نظام مراقبة   .1
بالنسبة  السيما  اإلرهاب  ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة 
للحدود عــابــرة  عمليات  تنفيذ  يطلبون  الــذيــن   للعمالء 

مالية  مؤسسات  أو  مصارف  خالل  من   )Cross-border(
مراسلة وذلك:

 Risk( املخاطر  على  املبنية  املقاربة  باعتماد  أ( 
العمالء  هوية  من  والتحقق   )Based Approach
على  واإلستحصال  اإلقتصادي  احلق  وصاحب 
املعلومات املطلوبة ووضع إجراءات ملراقبة العمليات 

واحلسابات العائدة لهم بشكل مستمر.

لديها  املنشأة  املجمعة  املعلومات  مركزية  بتحديث  ب( 
األموال ومتويل اإلرهاب  تبييض  بعمليات  واملتعلقة 

وذلك مبا يتناسب مع أحكام هذا القرار.

بإبالغ هيئة التحقيق اخلاصة عن أي عملية يشتبه  ج( 
أنها قد تشكل مخالفة للموجبات املفروضة في هذا 

القرار.

املطبقة  واألنظمة  القوانني  على  كامل  اطالع  على  تكون  أن   .2
على مراسليها في اخلارج وأن تتعامل معهم وفقًا للقوانني 
واألنظمة واإلجراءات والعقوبات والتقييدات املقررة من قبل 
املنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية في 

بالد هؤالء املراسلني.
وعليها في هذا االطار، اعتماد أقصى درجات الدقة واحليطة   
واحلذر للتأكد من صاحب احلق اإلقتصادي للعمليات التي 

تقوم بها.
تطبق أحكام هذه املادة على التعامل الذي يتم بني املصارف   
واملؤسسات  والفروع  لبنان  في  العاملة  املالية  واملؤسسات 

الشقيقة أو التابعة في اخلارج.
مراقبة عمليات الدفع املنفذة على حسابات مفتوحة لدى مصارف   .3
 )Transactions Payable Through Accounts( مراسلة 
املعززة  الواجبة  العناية  إجـــراءات  تطبيق  في  والتشدد 

)Enhanced Due Diligence( على العمالء املعنيني.
املادة الثانية

واملؤسسات  املصارف  تقيد  من  التحقق  املراقبة  مفوضي  على 
يعدونه  ــذي  ال التقرير  وتضمني  الــقــرار  هــذا  بأحكام  املالية 
ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  إجراءات  بخصوص 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، معلومات مفصلة حول التحقق 
من اإلجراءات املتبعة ونتائج املراجعة التي يجرونها ومالحظاتهم 

بهذا اخلصوص.

املادة الثالثة
اإلدارية  للعقوبات  القرار  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يتعرض 
املنصوص عليها في القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء والسيما 
النقد  قانون  من   208 املــادة  في  عليها  املنصوص  للعقوبات 

والتسليف.
املادة الرابعة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة اخلامسة
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في 5 نيسان 2012
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 69
للمصارف وللمؤسسات املالية وللمؤسسات التي تتعاطى 

العمليات املالية واملصرفية بالوسائل اإللكترونية

)اضيفت موجبات املادة التاسعة مبوجب تعميم مصرف لبنان 
الوسيط رقم 99 تاريخ 2005/12/23(

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

للحالة. املستفيد وصاحب احلق اإلقتصادي، وفقًا 

كما على هذه املؤسسات تزويد السلطات املختصة باملعلومات 
املنوه عنها كاملة خالل مهلة ثالثة أيام عمل من تاريخ طلبها.

 بيروت، في 30 آذار 2000
 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 89
 للمصارف وملؤسسات الصرافة

عمليات شحن األوراق النقدية و»املعادن الثمينة«

)اضيفت هذه املوجبات مبوجب تعميم مصرف لبنان الوسيط 
رقم 263 تاريخ 2011/5/21(

املادة االولى
النقدية  االوراق  بشحن  تقوم  التي  الصرافة  مؤسسات  على 
يلي  ما  )في  واملسكوكات  املعدنية  والسبائك  القطع  و/أو 
التالية  بالشروط  التقيد  لبنان  والى  من  الثمينة«(  »املعادن 

: مجتمعة
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النقدية و/أو »املعادن الثمينة«، من والى لبنان.

وضعية شهرية معدة وفقًا لالمنوذج رقم )3( تبني اجمالي  ج( 
حجم انتقال االوراق النقدية و/أو »املعادن الثمينة« داخل 
املؤسسات  هذه  بها  تقوم  التي  العمليات  عن  الناجت  لبنان 
في ما بينها وفي ما بني املصارف واملؤسسات اخلاضعة 
لرقابة مصرف لبنان التي ال تقوم بشحن اوراق نقدية و/أو 

»معادن ثمينة«.

جميع  تبني   )4( رقم  لالمنوذج  وفقًا  معدة  وضعية شهرية  د( 
عمليات انتقال االوراق النقدية و/أو »املعادن الثمينة« داخل 
لبنان التي توازي او تفوق قيمتها مبلغ /000 10/ دوالر 

اميركي.

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

ال تقوم بشحن االوراق النقدية و/أو »املعادن الثمينة«.

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

الثمينة« داخل لبنان.

اخلامسة املادة 
يعمل بهذا القرار فور صدوره.

السادسة املادة 
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

 بيروت، في 11 كانون الثاني 2002
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

املخصص  رأسمالها  يقل  ال  وان  )أ(  الفئة  من  تكون  ان   .1
لبنانية. ليرة  للمركز والفروع عن خمسة مليارات 

بني  من  اعمالها  على  مراقبة  مفوض  بتعيني  تقوم  ان   .2
عامليًا. املعروفة  الشركات 

أن تقوم بفصل القيود احملاسبية لعمليات شحن االوراق   .3
املتعلقة  القيود  عن  الثمينة«  »املــعــادن  و/أو  النقدية 

االخرى. بعملياتها 
وسائر  االموال  تبييض  مكافحة  قانون  بأحكام  تتقيد  ان   .4
التحقيق  هيئة  وعن  لبنان  مصرف  عن  الصادرة  االنظمة 
العمليات  مراقبة  نظام  السيما  اخلصوص  بهذا  اخلاصة 
ومتويل  االمـــوال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية 

ينطبق. االرهاب، حيث 
 )Compliance officer( بتعيني ضابط امتثال ان تقوم   .5
أو وحدة امتثال )Compliance unit( بغية مراقبة تقّيد 
املؤسسة بالقوانني املرعية االجراء وباالنظمة والتوصيات 
على  الرقابة  جلنة  وعــن  لبنان  مصرف  عن  الــصــادرة 
مراقبة  نظام  السيما  اخلاصة  التحقيق  وهيئة  املصارف 
االمــوال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات 

ومتويل االرهاب، حيث ينطبق.
وحدة  رئيس  أو  االمتثال  ضابط  اخضاع  على  تعمل  ان   .6
مكافحة  مجال  في  تدريبية  لــدورات  باستمرار  االمتثال 
على  حصوله  على  أو  االرهــاب  ومتويل  االمــوال  تبييض 
 CAMS شهادات متخصصة في هذا املجال كشهادة ال
 -Certified Anti-money Laundering Specialist
تــاريــخ  ــي رقـــم 9286  ــاس ــرار االس ــق ال ــي  ف ــددة  احملــ

2006/3/9 املرفق بالتعميم االساسي رقم 103. 
 Internal Audit( ان تقوم بتعيني مسؤول تدقيق داخلي  .7
Officer( للقيام بعمليات التدقيق الداخلي على عملياتها.   

      متنح املؤسسات املعنية مهلة تنتهي بتاريخ 2011/12/31 
للتقيد بأحكام البنود )2( و)3( و)5( و)7( من هذه املادة 

وبتاريخ 2012/3/31 للتقيد بأحكام البند )1( منها.

الثانية املادة 
بشحن  تقوم  التي  الصرافة  ومؤسسات  املــصــارف  على 
ان  لبنان  والى  من  الثمينة«  »املعادن  و/أو  النقدية  االوراق 
االسواق  ومديرية  املصارف  على  الرقابة  جلنة  بتزويد  تقوم 
ولكل عملة وكل  نهاية كل شهر  لبنان في  املالية في مصرف 

معدن، مبا يلي:
تفصل   )1( رقم  لالمنوذج  وفقًا  معدة  شهرية  وضعية  أ( 
االوراق  شحن  عمليات  حجم  اجمالي  واضــح  بشكل 

النقدية و/أو »املعادن الثمينة«، من والى لبنان.
تفصل   )2( رقم  لالمنوذج  وفقًا  معدة  شهرية  وضعية  ب( 
االوراق  شحن  فيها  مت  التي  املرات  عدد  واضح  بشكل 

-
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تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 2
للمؤسسات املالية

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

املادة السابعة مكرر
يحظر على املؤسسات املالية كافة:

عمليات  تنفيذ  بغية  حصرًا  اال  الصرافة  بعمليات  القيام   .1
متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن 

اطار حتقيق موضوعها.

املعدنية  والسبائك  املعدنية  والقطع  النقدية  االوراق  شحن   .2
واملسكوكات.

شيكات  بواسطة  اال  عمالئها  قبل  من  مبلغ  اي  تلقي   .3
كافة  الهوامش  تغطية  او  لتكوين  فيها  مبا  حتاويل  او 
شهريًا  مجموعها  يفوق  ال  نقدية  اموااًل  تلقيها  باستثناء 
وذلك  الواحد  للعميل  د.أ   /10000/ مبلغ  ــوازي  ي ما 
عمليات  فيها  )مبا  قبلها  من  ممنوحة  لتسليفات  تسديدًا 
الفاكتورينغ( أو للقيام، بشكل ثانوي، بخدمات مختلفة ال 
تشتمل على عمليات وساطة مالية )ادارة االمالك، توطني 

فواتير الهاتف ...(.

4. القيام بناًء لطلب عمالئها بتنفيذ عمليات حتاويل صادرة او 
واردة من اخلارج او من الداخل لصالح اشخاص ثالثني 

في لبنان او في اخلارج تفوق مبلغ /1500/ د.أ. 

 بيروت، في 22 تشرين األول 1998
 حاكم مصرف لبنان 
رياض توفيق سالمه

قرار هيئة االسواق املالية رقم 10
 ملؤسسات الوساطة املالية وللمؤسسات املالية وللمصارف

 )تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 273
تاريخ 2011/8/22 سابقًا(

املادة الثانية 
2. من أجل ممارسة أعمالها، يحق ملؤسسات الوساطة املالية 

القيام بالعمليات املتممة ملوضوعها غير أنه ال يحق لها:

تنفيذ  بغية  حصرًا  إال  الصرافة  بعمليات  القيام  أ( 
عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح 

زبائنها ضمن إطار حتقيق موضوعها.

والسبائك  املعدنية  والقطع  النقدية  األوراق  شحن  ب( 
املعدنية واملسكوكات.

عن  غريب  نشاط  أو  أو صناعة  أي جتارة  مزاولة  ج( 
نشاط الوساطة املالية.

يحظر على مؤسسات الوساطة املالية:  .3
تلقي أي مبلغ من عمالئها إال بواسطة شيكات أو  أ( 
حتاويل مبا فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة.

القيام بناًء لطلب عمالئها بتنفيذ عمليات حتاويل واردة  ب(  
من اخلارج أو من الداخل لصالح أشخاص ثالثني في 

لبنان أو في اخلارج تفوق مبلغ 1.500 د.أ. 

 بيروت، في 20 كانون األول 2013
 حاكم مصرف لبنان 

 رئيس هيئة االسواق املالية 
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1
إلى املؤسسات غير اخلاضعة لقانون السرية املصرفية

السرية  لقانون  اخلاصعة  غير  كافة  املؤسسات  إلــى  يطلب 
املؤسسات  فيها  مبا   1956/9/3 بتاريخ  الصادر  املصرفية 
تتعاطى  التى  والشركات  الصرافة  الفردية، السيما مؤسسات 
الوساطة املالية وشركات اإليجار التمويلي وهيئات اإلستثمار 
اجلماعي وشركات التأمني وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات 
وجتار السلع ذات القيمة املرتفعة )حلى، أحجار كرمية، ذهب، 
 318 رقم  القانون  بأحكام  التقيد  قدمية(،  آثار  فنية،  حتف 
تاريخ 2001/4/20 )مكافحة تبييض األموال( والسيما مسك 
 10.000 مبلغ  قيمتها  تفوق  التي  بالعمليات  خاصة  سجالت 

د.أ. أو ما يوازيه.
كما يطلب من املؤسسات املذكورة أعاله 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 سالمه
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 2
 للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ

عن عمليات تبييض األموال

عماًل بقرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها املنعقدة 
بتاريخ 2001/7/19،

احلادية  واملــادة  السابعة  املــادة  من   )1( الفقرة  بأحكام  وعماًل 
املتعلق   2001/4/20 تاريخ   318 رقم  القانون  من  عشرة 
نظام  من  السادسة  املادة  وبأحكام  األمــوال  تبييض  مبكافحة 
مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال املرفق 
بقرار مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 2001/5/18، يطلب إلى 
جميع املصارف واملؤسسات امللزمة باإلبالغ عن عمليات تبييض 
األموال عند قيامها باإلبالغ عن تفاصيل العمليات التي تتأكد أو 
تشتبه بأنها تخفي تبييض أموال، إرسال املعلومات ضمن مغلف 
مغلق يحمل بشكل واضح وجلّي عبارة »سري جدًا« وموجه وفقًا 
للحاالت احملددة قانونًا ونظامًا إلى أمانة سر رئيس »هيئة التحقيق 

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

 بيروت، في 20 متوز 2001
 حاكم مصرف لبنان 

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 4
 املعدل مبوجب

 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 13 
للمصارف واملؤسسات املالية

إعالم »الهيئة« رقم 4
تاريخ   7818 رقم  األساسي  القرار  أحكام  إلى  باإلستناد 
2001/5/18 املتعلق بنظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

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

إعالم »الهيئة« رقم 13 

مصرف  عن  الصادر  األساسي  القرار  أحكام  على  بناًء 
لبنان رقم 7818 تاريخ 2001/5/18 املتعلق بنظام مراقبة 
ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات 

اإلرهاب السيما املادتني الثالثة والرابعة منه،
4 تاريخ  التحقيق اخلاصة« رقم  وباإلشارة إلى إعالم »هيئة 

18 أيلول 2003 املوجه للمصارف وللمؤسسات املالية،
وبناًء على قرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها 

بتاريخ 2011/5/26، املنعقدة 
إليه  املشار   4 رقم  باإلعالم  املرفق  املعلومات  بيان  يستبدل 
بهذا  املرفقني   2 رقم  والبيان   1 رقم  البيان  من  بكل  أعاله 

اإلعالم.

 بيروت، في 27 أيار 2011
 حاكم مصرف لبنان

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

   ١بيان رقم 
  معلومات حول الشخص الطبيعي

: اإلسم
................................................................................................

.................
......................................................First Name:  

  :Family Name............................................................................................................................................................. :إسم العائلة
 

 
    :Father’s Name...............................................................................: .............................................................................إسم األب     

     :Mother’s Full Name...................................................................................................................................... :إسم األم وشهرتها
                            Gender: Male           Female................................................................           أنثى                ذآر          : الجنس

    :Place and Date of Birth  ................................................................................................................: ............كان وتاريخ الوالدةم
الجنسية

................................................................................................
...... :

................................................................Nationality:  
Civil Register Place and Number :.................................................: ............................................................مكان ورقم السجل

    ID/Passport Number:............................................................................................: ..................................جواز السفر/رقم الهوية
                                  Resident           Non-Resident................................................................        غير مقيم                  مقيم

 
 

    :Residential Address........................................................................................:......................................................السكن عنوان 
...................:.........رقم الهاتف

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

......................................Telephone:  
      :Detailed Profession..................................................:..........................................................................................المهنة بالتفصيل
  Business Address:......................................................................:............................................................................عنوان العمل

:Previous Profession for Retired.................... ..........................:.............................................لسابق لألشخاص المتقاعدينالعمل ا   
    :Financial Status................................................................:.....................................................................................الماليالوضع 

مصدر األموال
.........................................................................................:..........................................................:Source of Funds    

Other Source of Funds :..................................................:.................................................................................صدر أموال آخرم

    :Purpose of the Relation.........................................................:.....................................................................الغرض من التعامل
     :Nature of the Relation......................................................:....................................................................................نوع التعامل

    :Spouse’s Profession ........................................................................................................................:عمل الزوح  :Spouse’s Full Name .........................................................:......................................................وشهرتهإسم الزوج  :Family Status................................................................................:........................................................................الوضع  العائلي
  :Beneficial Right’s Owner...................................................................................................................:....صاحب الحق اإلقتصادي

:Reason...............................................................................................:.................السبب :If BRO is other than the Account Holder                                     :غير صاحب الحساب صاحب الحق اإلقتصاديفي حال آان  :Name  .......................................................................................................:.............اإلسم :Address.........................................................................................:.....................العنوان .........:المهنة
................................................................................................

.
 Profession: :Financial Status.................................................................:.....................الوضع المالي   

   :Date.......................................................................................................................................: ............................................التاريخ
    :Specimen of Signature                                                                       :               توقيعالنموذج                  

  ٢بيان رقم 
  معلومات حول الشخص المعنوي

  

  

اإلسم
.................................................................... :

.....................
.......................................................................................... Name:  

  
: .التسجيلمحل وتاريخ 

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

Place and Date of Registration:
  

  
الجنسية

........................................................................................................ :
..............................................................Nationality:  

  
العنوان

....................................................................:
.........................................................................................................Address:    

  
رقم الهاتف

.....................................................................................:
...............................................................................Telephone:  

    :Detailed Activity..........................................................................................................:.......................................بالتفصيل النشاط

.................................:................ونسبة الحصص الرئيسيين أسماء الشرآاء
Names of Main Partners & Percentage of Shares: 

أسماء المفوضين بالتوقيع
.....................................:.........................................................

Names of Authorized Signatories:……

أسماء الممثلين القانونيين
........................................................:..........................................

Names of Legal Representatives:…

..............................................................................:.............................ريسم المدإ
Name of Manager:………..............................

  

:........................................................)....حرباأت، مبيعا( الوضع المالي
................................ 

Financial Status (Sales, Profits…):
  

  
مصدر األموال

...................................................................................:
...............................................................Source of Funds:   

  
حجم األموال السنوي المتوقع على الحساب

......................:....................................................
  Expected Annual Account Turnover:

  
......................................................................................:..................................الغرض من التعامل

Purpose of the Relation:……

  
……:Nature of the Relation......................................................................................:..............................................نوع التعامل

صاحب الحق اإلقتصادي
..........................................................................:

.............................................Beneficial Right’s Owner:  

                  :      غير مالك الشخص المعنويصاحب الحق اإلقتصادي في حال آان 
If BRO is other than the legal entity’s owner:
 

...............................................................:...................السبب
....................................Reason:

:.....................اإلسم
........................................................

............................................. Name:

:.....................العنوان
.........................................................................

.....................Address:

:.....................المهنة
.............................................................

........................................Work:

:.....................الوضع المالي
......................................................................Financial Status:

: ..................................التاريخ
..................................................................

.............................................................................. Date:  

  

  
  :Specimen of Signature                                                                              :          توقيعالنموذج              
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 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 5
 املعدل مبوجب

 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 12 
موّجه إلى مفوضي املراقبة

إعالم »الهيئة« رقم 5

باإلستناد إلى نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 
تاريخ   7818 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق  األمــوال  تبييض 

2001/5/18 السيما املادة 13 منه،
يطلب من مفوضي املراقبة املعّينني لدى املصارف واملؤسسات 
بأحكام  عماًل  يعّدونه  الــذي  السنوي  التقرير  إرســال  املالية 
في  املعنية  اجلهات  إلى  أعاله  املذكور  النظام  من   13 املادة 
مهلة أقصاها نهاية شهر آذار التالي للسنة التي جرت املراقبة 

خاللها، على أن يتضمن:
وتقييمهم  الرقابة  أعمال  تفعيل  بخصوص  توصياتهم   .1
إلجراءات الضبط الداخلي املتبعة ملكافحة تبييض األموال.

اإلشارة صراحة إلى ما يفيد أنهم حتققوا على مسؤوليتهم،   .2
على األقل، من األمور الواردة في امللحق املرفق بهذا اإلعالم 

وذلك بعد التدقيق الذي يجرونه على العينات الالزمة. 

 بيروت، في 29 نيسان 2004
 حاكم مصرف لبنان 

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 
رياض توفيق سالمه

إعالم »الهيئة« رقم 12

باإلستناد إلى نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة 
األساسي  بالقرار  املرفق  اإلرهــاب  ومتويل  األمــوال  تبييض 
 2001/5/18 تاريخ   7818 رقم  لبنان  مصرف  عن  الصادر 

السيما املادة 13 منه، 
وباإلشارة إلى إعالم »هيئة التحقيق اخلاصة« رقم 5 تاريخ 29 

نيسان 2004 املوّجه إلى مفوضي املراقبة،
جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبنًا 

املنعقدة بتاريخ 2011/5/26،     
يستبدل امللحق املرفق بإعالم »الهيئة« رقم 5 املشار إليه أعاله 

بامللحق املرفق بهذا اإلعالم.

 بيروت، في 27 أيار 2011
 حاكم مصرف لبنان

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

ملحق إلعالم »هيئة التحقيق اخلاصة« رقم 5

قيام أو عدم قيام املصارف أو املؤسسات املالية بـ :  أواًل: 
التأكد، عند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خارجي،   .1
من أنه ليس مصرفًا صوريًا وأن له وجودًا فعليًا وذلك 
استنادًا إلى وثائق ثبوتية تستحصل عليها، باإلضافة 
إلى كونه ال يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة 
حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراءات كافية 

وفعالة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 
على   )KYC Form( العمالء  معرفة  أمنوذج  إعتماد   .2
الواجب  األساسية  املعلومات  أدنى  كحد  يتضمن  أن 
»هيئة  إعالم  مبوجب  واملطلوبة  العمالء  عن  توفرها 
هوية  من  والتحقق  املعدل   4 رقم  اخلاصة«  التحقيق 
املقيمني  وغير  املقيمني  والعابرين،  الدائمني  العمالء 
ووكالئهم واإلستحصال من األشخاص الطبيعيني على 
املستندات املتعلقة بهوياتهم ومن األشخاص املعنويني 
على مستندات مصادقًا عليها وفقًا لألصول عن النظام 
األساسي وشهادة التسجيل وهيكلية امللكية والئحة تبني 
كيفية توزيع األسهم أو احلصص )بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة( والئحة املفوضني بالتوقيع باإلضافة إلى 
صورة عن هوية املمثل القانوني واملديرين واألشخاص 
غير  أو  مباشرة  بصورة  ميلكون،  الذين  الطبيعيني 
إدارة  على  الفعلية  السيطرة  تخولهم  نسبة  مباشرة، 
الشركة، باإلضافة إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة 

على الوكيل غير املهني.
إعادة حتديد  أو  العمالء  دوريًا من هوية  التحقق  إعادة   .3
صاحب احلق اإلقتصادي مبن فيهم أصحاب احلسابات 
األموال  تبييض  مكافحة  قانون  صدور  قبل  املفتوحة 
لتنفيذ  التاريخ  إعداد خطط عمل محددة  إلى  باإلضافة 

هذه املوجبات.

احلق  صاحب  هوية  لتحديد  خاصة  استمارة  إعتماد   .4
 اإلقتصادي ومصدر األموال وفقًا ملا جاء في املادتني
واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  من  و7   4
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتعميمها على 
الفروع ليصار إلى استعمالها عند الشك بهوية صاحب 

احلق اإلقتصادي أو مصدر األموال.
اإلحتفاظ مبعلومات عن العميل، السيما إسمه الكامل   .5
وعنوان مكان إقامته ومهنته، وعن وضعه املالي، وبنسخ 
عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم  ملدة 
خمس سنوات على األقل بعد إقفال احلساب أو إنهاء 
بالعمليات  املتعلقة  املستندات  العمل وعن جميع  عالقة 
كافة ملدة خمس سنوات على األقل بعد إجناز العملية.

إنشاء اللجنة املختصة ملكافحة تبييض األموال ومتويل   .6
اإلرهاب املشار إليها في البند )1( من املادة 10 من 
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نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض 
هو  ملا  وفقًا  مهامها  اإلرهاب وحتديد  ومتويل  األموال 
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 
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وحتديد مهامها 
النظام  من   11 املادة  في  عليه  منصوص  هو  ملا  وفقًا 
املذكور، على أن يتثبت مفوض املراقبة بعد اإلطالع على 
التقارير التي تعدها هذه الوحدة من قيامها بهذه املهام.

تنظيم مركزية ممكنة للمعلومات املجمعة تتضمن كحد   .8
أدنى األسماء التي جرى تعميمها من قبل »هيئة التحقيق 
فيها  املشكوك  احلسابات  أصحاب  وأسماء  اخلاصة« 
واملُبلغ عنها من املصرف أو املؤسسة املالية وحتديث 

هذه املركزية بصورة مستمرة.
إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبني أسماء   .9
حسابات  بتحريك  أو  بفتح  يقومون  الذين  األشخاص 

مبوجب وكالة.
استخالص  تتيح  متخصصة  معلوماتية  برامج  إعتماد   .10
التي  والعمليات  الزبائن  حسابات  ملراقبة  دورية  تقارير 
املؤشرات  احلصر،  ال  الذكر  سبيل  على  عليها،  تنطبق 
املنصوص عنها في املادة 8 من نظام مراقبة العمليات 
ومتويل  األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية 

اإلرهاب.

العمليات في كل من فروع  تعيني مسؤول عن مراقبة   .11
السيما  مبهامه  وقيامه  املالية  املؤسسة  أو  املصرف 
جلهة مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات 

أخرى.
لـ »هيئة  رئيسًا  بصفته  لبنان  مصرف  حاكم  إبالغ   .12
تنطوي  بأنها  املشكوك  بالعمليات  اخلاصة«  التحقيق 

على تبييض أموال أو متويل إرهاب.
مستمر  بشكل  املعنيني  واملسؤولني  املوظفني  تدريب   .13
والندوات  الدراسية  احللقات  في  وإشراكهم 
طرق  على  دائم  بشكل  إطالعهم  بغية  واحملاضرات 

مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
إعداد دليل إجراءات يتضمن املوجبات املنصوص عنها   .14
ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  في 
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على أن يراعي الدليل 
هيكلية املصرف أو املؤسسة املالية واألقسام املوجودة 
فيه أو فيها وتعميمه على املوظفني والفروع العتماده.

إستالم اإلشعار املنصوص عليه في البند 2 من املادة   .15
7 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة  

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب. 

 )Risk Based املخاطر  على  مبنية  مقاربة  إعتماد   .16
)Approach لتصنيف العمالء والعمليات وفق درجات 
املخاطر ووضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على 
عليه  نصت  كما   ،)Risk Based Control( املخاطر 
واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  من   9 املادة 

ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

قيام كل من مديرالتدقيق الداخلي واملسؤول عن مراقبة  ثانيًا: 
العمليات في الفرع واملسؤول عن قسم التحاويل وقسم 
الشيكات وأمناء الصناديق ومدير الفرع في املصرف 
في  عنها  املنصوص  مبهامهم  املالية  املؤسسة  أو 
املادة 11 من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية 

ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

ما إذا كانت موافقة مدير فرع املصرف أو املؤسسة املالية  ثالثًا: 
العمليات  استمارة  تعبئة  من  العمالء  بعض  إعفاء  على 
النقدية )CTS( وحتديد سقوف لهذه اإلعفاءات قد مّتا 
والسقوف  اإلعفاءات  هذه  تبرر  معايير  إلى  باإلستناد 
املعفيني  غير  للعمالء  االستمارة  هذه  تعبئة  من  والتأكد 

من هذا اإلجراء.

اإلجراءات  دليل  في  الواردة  غير  األساسية  األمور  رابعًا: 
املنصوص عليه في الفقرة )أ( من البند )1( من املادة 11 
ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة  نظام  من 

تبييض األموال ومتويل اإلرهاب 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 
العمالء  معرفة  أمنـــوذج  الــغــرض  لهذا  واعتماد  عنهم 
األساسية  املعلومات  أدنى  كحد  يتضمن   )KYC Form(

الواجب توفرها عنهم )اإلسم الثالثي، تاريخ ومكان الوالدة،
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 اجلنسية، العنوان، الوضع اإلجتماعي، املهنة بالتفصيل، الوضع 
املالي، صاحب احلق اإلقتصادي، التوقيع والتاريخ(. 

العمالء  التحقق دوريًا، السيما عند الشك، من هوية  إعادة   .3
احلسابات  أصحاب  فيهم  مبن  اإلقتصادي  احلق  وصاحب 
تاريخ  األموال  تبييض  مكافحة  قانون  قبل صدور  املفتوحة 
أمنوذج  في  الواردة  املعلومات  بغية حتديث   2001/4/20
الوثائق  على  واإلستحصال   )KYC Form( العمالء  معرفة 

الثبوتية الالزمة. 

اإلحتفاظ باملستندات املتعلقة بالعمالء موضوع البند 2 أعاله   .4
والعمليات ملدة خمس سنوات على األقل بعد إقفال احلساب 

أو إجناز العملية. 

 )Compliance Officer( تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات  .5
تكون مهامه: 

وضع دليل إجراءات ملكافحة تبييض األموال يأخذ بعني   •
اإلعتبار املوجبات الواردة في هذا اإلعالم على أن يراعي 
فيها  املوجودة  واألقسام  املؤسسة  هيكلية  الدليل  هذا 
العمالء  معرفة  أمنوذج  ووضع  احلاجة  عند  وتطويره 
)KYC Form( موضوع البند 2 أعاله ورفعهما إلى رئيس 

وأعضاء مجلس اإلدارة للموافقة عليهما. 
املتبعة  التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات   •
)مبوجب  احلسابات  ومراقبة  األموال  تبييض  ملكافحة 
تظهر  احلاجة  اقتضت  إذا  متخصصة  معلوماتية  برامج 
مؤشرات تبييض األموال( للتثبت من عدم وجود عمليات 
الالزمة  الدورية  بالتقارير  أعماله  وتوثيق  فيها  مشكوك 

ورفعها إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة. 
تدريب املوظفني املعنّيني حول طرق مكافحة تبييض األموال.   •
 ) Cash Transaction Slip( تعبئة استمارة العمليات النقدية  .6 
التي  النقدية  التي تتضّمن حقاًل مخصصًا ملصدر األموال 
وميكن  يعادله  ما  أو  د.أ.   10.000 مبلغ  قيمتها  تفوق 
 )Compliance Officer( العمليات  مراقبة  عن  للمسؤول 
إعفاء بعض العمالء من هذا اإلجراء بعد حتديد سقوف لهذه 
اإلعفاءات شرط أن يكون قد مّت ذلك باإلستناد إلى معايير 

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

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

إعالم  عدم  املسؤولية،  طائلة  حتت  املوظفني،  من  الطلب   .10
أو  باإلستعالم  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قيام  عند  العمالء 
بإبالغ  »الهيئة«  قرار  صدور  قبل  حساباتهم،  في  بالتدقيق 

أصحاب العالقة. 

إبالغ حاكم مصرف لبنان بصفته رئيسًا لـ«  هيئة التحقيق   .11
اخلاصة« بالعمليات املشكوك بأنها تنطوي على تبييض 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 سالمه

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 
األموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة 

املرفق بالقرار األساسي رقم 7818 تاريخ 2001/5/18،
جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  بقرار  وعماًل 

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 
 7818 رقم  األساسي  بالقرار  املرفق  األموال  تبييض 
موظفيها  تقيد  مدى  مراقبة  2001/5/18 جلهة  تاريخ 
وسائر العاملني لديها مبوجب عدم اإلفصاح لـ »العميل« 
أو  عنه  باإلستعالم  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قيام  عند 

بالتدقيق في حساباته أو جتميدها مؤقتًا.
الذي  التدقيق  أو  اإلستعالم  أن  دائمًا  باإلعتبار  األخذ   •
تقوم به »هيئة التحقيق اخلاصة« ال يحول دون التعامل 
طبيعي  بشكل  »العميل«  مع  بالتعامل  اإلستمرار  أو 
طاملا لم يصدر عن »الهيئة« قرار يقضي بخالف ذلك. 

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

 بيروت، في 7 تشرين الثاني 2006
 حاكم مصرف لبنان 

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 
رياض توفيق سالمه
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 9
موجه إلى املصارف

بناًء على أحكام القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 املتعلق 
مبكافحة تبييض األموال السيما البند )4( من املادة السادسة 

منه،
وبناًء على أحكام الفقرة )ج( من البند )7( من املادة 11 من 
نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال 

املرفق بالقرار األساسي رقم 7818 تاريخ 2001/5/18،
 وعماًل بقرار »هيئة التحقيق اخلاصة« املتخذ في جلستها املنعقدة

 بتاريخ 2008/12/4،
)ج(  الفقرة  أحكام  تطبيق  في  التشدد  املصارف  من  يطلب 
املالية  العمليات  املادة 11 من نظام مراقبة  البند )7( من  من 
واملصرفية ملكافحة تبييض األموال جلهة التأكد من عدم إيداع 
من  نهائية  قبل حتصيلها بصورة  في احلساب  الشيكات  قيمة 

املصارف الصادرة عنها.

 بيروت، في 2 كانون الثاني 2009
 حاكم مصرف لبنان 

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 10 
موجه إلى املصارف

باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن »هيئة التحقيق اخلاصة« 
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. 
أو أمر دفع مسحوب على احلساب  عدم دفع أي شيك   •
يكون  أن  وشرط  األّول  للمستفيد  إال  املراقبة  موضوع 

الشيك مشطوبًا. 
 )Chèque Bancaire( مصرفي  شيك  أي  إصدار  عدم   •
الغير على احلساب  أو  مسحوبًا ألمر صاحب احلساب 
ويتضمن  مشطوبًا  كان  إذا  إال  املراقبة  املوضوع حتت 

عبارة »ال يدفع إال للمستفيد األّول«. 

في ما يتعلق ببطاقات اإلئتمان والوفاء: ثانيًا: 

حصر استعمال بطاقات اإلئتمان و/أو الوفاء، املصدرة   
املراقبة على أجهزة  املوضوع حتت  للحساب  استنادا 
نقاط البيع لدى التّجار )POS( ومنع استعمالها على 

أجهزة الصراف اآللي. 
:)Guichet( في ما يتعلق بالصندوق لدى املصرف ثالثًا: 

من  املراقبة  موضوع  احلساب  لصاحب  املوافقة  عدم   
صندوق  عن  مباشرًة  األموال  من  مبلغ  أي  سحب 

املصرف )Guichet( املفتوح لديه احلساب املذكور. 

  بيروت، في 9 متوز 2009
 حاكم مصرف لبنان 

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة 
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 11
موجه إلى املصارف

القانون  من  السادسة  املادة  من   )4( الفقرة  بأحكام  عماًل 
تبييض  مبكافحة  املتعلق   2001/04/20 تاريخ   318 رقم 

األموال،
اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  تــزويــد  كافة  املــصــارف  على 
التحقيق  إطار  ضمن  تطلبها،  التي  احلسابات  بكشوفات 
بتفاصيله  املرفق  لألمنوذج  وفقًا  العمالء،  حسابات  في 

كافة.
 Microsoft Excel برنامج  على  األمنوذج  هذا  تنظيم  يتم 
 )Sheet( حساب  لكل  يخصص  أن  على   Workbook
صفحة مستقلة في حال كان لدى العميل أكثر من حساب.

احلسابات  بكشوفات  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  تزويد  يتم 
وفقًا لألمنوذج املذكور عبر برنامج تبادل املعلومات اخلاص 

.CD PGP وعند تعذر ذلك على قرص مدمج  بها 
فور  به  ويعمل  الرسمية  اجلريدة  في  اإلعــالم  هذا  ينشر 

صدوره.

 بيروت، في 27 شباط 2010
 حاكم مصرف لبنان

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه



مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب80 قوانين وأنظمة 

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 14
 موّجه إلى مفوضي املراقبة املعّينني 
لدى مؤسسات الصرافة من الفئة »أ«

املتعلق   2001/8/6 تاريخ   347 رقم  القانون  إلى  باإلستناد 
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،

وإلى القانون رقم 318 تاريخ 20 نيسان 2001 املتعلق مبكافحة 
تبييض األموال،

لبنان  مصرف  عن  الصادر  األساسي  القرار  إلى  وباإلستناد 
رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 املتعلق بتنظيم مهنة الصرافة،

لبنان رقم 9708  وإلى القرار األساسي الصادر عن مصرف 
وفقًا  النقدية  التحاويل  بعمليات  املتعلق   2007/9/24 تاريخ 

لنظام احلوالة،
جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناًء 

املنعقدة بتاريخ 2011/5/26،
الصرافة  مؤسسات  لدى  املعّينني  املراقبة  مفوضي  من  يطلب 
من الفئة »أ« إعداد تقرير سنوي وإرساله إلى أمانة سر »هيئة 
التحقيق اخلاصة« في مهلة أقصاها نهاية شهر آذار الذي يلي 
السنة املالية التي جرت املراقبة خاللها، على أن يتضمن هذا 

التقرير اإلشارة إلى ما إذا كانت هذه املؤسسات تتقيد أم ال 
باملوجبات التالية:

وثائق  إلى  باإلستناد  وعناوينهم  الزبائن  هوية  من  التحقق   .1
رسمية.

مسك سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها   .2
مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله.

الزبائن،  )هوية  الرسمية  الوثائق  عن  بصور  اإلحتفاظ   .3
العنوان( وعن املستندات املتعلقة بالعمليات التي تفوق قيمة 
كل منها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله ملدة ال تقل عن 

خمس سنوات.
عن  معلومات  )يتضمن  خاص  بإشعار  املصرف  تزويد   .4
طبيعة العملية، موضوعها، مصدر األموال ووجهتها، هوية 
املستفيد وصاحب احلق االقتصادي( عند القيام بتنفيذ أية 
عملية مصرفية من خالله )حتويل، إصدار شيك...( لصالح 

زبائنها تتجاوز قيمتها مبلغ 10.000 د.أ. أو ما يعادله.
مبزاولة  قيامها  عن  وخطيًا  مسبقًا  لبنان  مصرف  إعالم   .5
لنظام »احلوالة« واإلحتفاظ  النقدية وفقًا  التحاويل  عمليات 
بسجالت خاصة بهذه العمليات وبصور عن الوثائق الرسمية 
العائدة للعمالء املعنيني وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات.

إبالغ »هيئة التحقيق اخلاصة« عن تفاصيل العمليات التي   .6
يشتبه بأنها تخفي تبييضًا لألموال أو متوياًل لإلرهاب في 

حال حدوثها.

 بيروت، في 27 أيار 2011
 حاكم مصرف لبنان

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

 إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 15
للمصارف وللمؤسسات املالية

بناًء على احكام القانون رقم 318 تاريخ 2001/4/20 املتعلق 
مبكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب السيما البند )4( من 

املادة السادسة والبند )1( من املادة السابعة منه،
وبناًء على احكام البندين )1( و )6( من املادة 12 من نظام 
االموال  تبييض  ملكافحة  واملصرفية  املالية  العمليات  مراقبة 

املرفق بالقرار االساسي رقم 7818 تاريخ 2001/5/18،
والعقود  املوجبات  قانون  من   181 املــادة  احكام  على  وبناًء 
املتعلقة بشروط التمنع عن التعاقد واملسؤولية الناجتة عن ذلك،

وتداركًا الي مس قد يلحق بحقوق ومصالح املودعني والعمالء 
»هيئة  عن  الصادر   8 رقم  االعالم  احكام  تطبيق  عدم  نتيجة 

التحقيق اخلاصة«،

تفاصيل
 العملية **

الرصيد
)-/+(

املبلغ
)-/+(

العملة
فرع

 املصرف 
املعني*

نوع العملية
تاريخ
 احلق

تاريخ
 القيد

رقم احلساب العائلة
إسم 
الوالد

إسم 
العميل

رقم 
املصرف

Transaction 

Details
Balance

)+/-(
Amount

)+/-(
Currency

Involved 
Branch

Transaction 
Type

Value 
Date

Post 
Date

Account 
Number

Family 
Name

Father’s 
Name

Customer 
Name

Bank
Number

Cheq # 
12542

-100,000 -100,000 USD Hamra CHW 6-jan-
09

5-jan-
09

00 11 222 33 00

CDP

CHD

على سبيل املثال وال احلصر:

مختصر نوع العملية Transaction Type نوع العملية

CHW Check Withdrawal سحب شيك

CHD Check Deposit إيداع شيك

CDP Cash Deposit إيداع نقدي

CWD Cash Withdrawal نقدي

OPO Outgoing Payment order حتويل صادر

IPO Incoming payment Order حتويل وارد

A/A Account to Account حتويل داخلي من حساب إلى حساب

إمنوذج كشف احلساب اإللكتوني

Form

مالحظة:

بجب اإلبقاء على سائر العمليات األخرى التي يظهرها كشف احلساب )مثالً فائدة محققة، إعتماد ...(

هذه اخلانة مخصصة ملعرفة الفرع الذي متت من خالله العملية * 

هذه اخلانة مخصصة لتعبئة جميع تفاصيل العمليات املتوفرة **



81 2 0 1 السنوي 4 التقرير 

جلستها  في  املتخذ  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  بقرار  وعمال 
املنعقدة بتاريخ 2014/5/20،

نذكر املصارف واملؤسسات املالية بضرورة التشدد في تطبيق 
السيما   2006/11/7 تاريخ   8 رقم  "الهيئة"  اعالم  مضمون 

جلهة:
عدم  مبوجب  لديها  العاملني  وسائر  املوظفني  تقيد   •
االفصاح لـ »العميل« عند قيام »الهيئة« باالستعالم عنه 

او بالتدقيق في حساباته او جتميدها مؤقتًا.
»هيئة  بهما  تقوم  اللذين  التدقيق  او  االستعالم  كون   •
حتفظًا  ذاتهما،  بحد  يشكالن،  ال  اخلاصة«  التحقيق 
على شخص العميل او ادانة له وبالتالي ال يحوالن دون 
بشكل  »العميل«  مع  بالتعامل  االستمرار  او  التعامل 
طبيعي ووفقًا لالصول وطاملا لم يصدر عن »الهيئة« قرار 

يقضي بخالف ذلك.
يتعرض املصرف املخالف او املؤسسة املالية املخالفة للعقوبات 
االدارية التي يعود للهيئة املصرفية العليا فرضها عماًل باحكام 
املادة 208 من قانون النقد والتسليف وال يحول ذلك دون تطبيق 

العقوبات اجلزائية واملسؤولية املدنية بحقهما.

بيروت، في 26 أيار 2014 
 حاكم مصرف لبنان

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 16
موجه إلى املصارف

باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن »هيئة التحقيق اخلاصة« 
املراقبة  حتت  احلسابات  بعض  بوضع  القاضية  تلك  السيما 

،)Traceable(
ومنعًا ألي التباس،

جلستها  في  املتخذ   اخلاصة التحقيق  هيئة  قرار  على  وبناًء 
املنعقدة بتاريخ 3 متوز 2014،

إلى  )موجه   10 رقم  اإلعالم  من   ثالثًا الفقرة  نص  يعّدل 
املصارف( ليصبح كما يلي:

سحب  من  املراقبة  موضوع  احلساب  لصاحب  املوافقة  عدم 
 )Guichet( أي مبلغ من األموال مباشرًة عن صندوق املصرف

.املفتوح لديه احلساب املذكور أو من إيداع أي مبلغ فيه

 بيروت، في 8 متوز 2014
 حاكم مصرف لبنان

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 17
 للمصارف واملؤسسات املالية

وسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ عن عمليات تبييض 
االموال ومتويل اإلرهاب

عماًل بأحكام البند )1( من املادة السابعة من القانون رقم 318 
تاريخ 2001/4/20 املتعلق مبكافحة تبييض األموال، 

املالية  العمليات  مراقبة  نظام  من   5 املادة  بأحكام  وعماًل 
مصرف  بتعميم  املرفق  األموال،  تبييض  ملكافحة  واملصرفية 

لبنان األساسي رقم 83 تاريخ 2001/5/18،
عند  املالية،  واملؤسسات  املصارف  جميع  إلــى  يطلب   .1
العمليات  عن  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  بإبالغ  قيامها 
تبييض  بأنها تنطوي على  تأكيدات أو شكوك  لديها  التي 
أموال أو متويل اإلرهاب مبفهوم القانون رقم 318 تاريخ 
عن  »اإلبــالغ   )1( رقم  األمنــوذج  تعبئة   ،2001/4/20
إلى  وإرساله   »)E-STR( االلكتروني  املشبوهة  العملية 
»الهيئة« مرفقًا به سائر املستندات املتعلقة بهذه العملية.

 4 املادة  في  إليها  )املشار  املؤسسات  سائر  من  يطلب   .2
عند   ،)2001/4/20 تــاريــخ   318 رقــم  القانون  مــن 
العمليات  عن  اخلاصة«  التحقيق  »هيئة  بإبالغ  قيامها 
على  تنطوي  بأنها  شكوك  أو  تــأكــيــدات  لديها  التي 
رقم  القانون  مبفهوم  اإلرهاب  متويل  أو  أموال  تبييض 
إلى  توجهه  بكتاب  ترفق  أن   ،2001/4/20 تاريخ   318
وفقًا  منظمًا  املعنية  العملية  عن  تقريرًا  »الهيئة«  رئيس 
إلى  باإلضافة  اإلعــالم  بهذا  املرفق   )2( رقم  لألمنوذج 

العملية. بهذه  املتعلقة  املستندات  سائر 

3. يلغى إعالما »الهيئة« رقم 3 تاريخ 2001/10/16 ورقم 6 
تاريخ 2004/11/12.

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره. 

 بيروت، في 16 أيلول 2014
 حاكم مصرف لبنان

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه



مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب82 قوانين وأنظمة 

    

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

________ _________ ________________ ________________ ___________________

    

في اخلارجاسم املستفيد او العميل  اسم البنك
املراسل

نوع العملية
 املبلغ

التاريخ

ملحق 1(

تواريخ االيداعات
املبالغ املودعة

الفيش املسترجع
نقدًا

مبوجب شيك
نقدًا

مبوجب شيك

التاريخ : ____________

ابالغ عن عملية مشبوهة

اسماء املوقعني على االستدعاء :

   االسـم : ____________________ 

الصفة : ______________________

االسـم : ____________________

الصفة : ______________________

االســــم : __________________

تاريخ الوالدة : __________________ 

        انثـى 
:       ذكـر 

اجلنــس 

اجلنسـيـة  : ___________________

___________________ : املهـنـة 

 غير مقيم  
مقيم      وضع االقامة : 

العنـوان : احملافظـة: ___________________ القضـاء : ___________________ 

 املنطقـة/املدينة: ___________________ احلــي  __________________
 

  الشارع : ___________________ بنايــة: ____________________
 

  رقم الهاتف : ___________________   
 

                
يـئة:          

خـاص باســتعمال اله

            رقم االستالم:     ____________

  تاريخ االستالم:    ____________

جانب هيئة التحقيق اخلاصة

مكتب رئيس »الهيئة«

بيروت-لبنان

معلومات عامة تتعلق بالشخص موضوع االستدعاء

املستدعي: شركة كازينو لبنان ش.م.ل.

5( 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

4( صاغـة

___________
___________

___________
___________

خ العملية : ___
تاري

___________
___________

___________
___________

غ: _________
املبل

عة العملية:  حلى مباعة      حلى مشتراة       سـبائك 
طبي

___________
___________

___________
___________

قيمتها السوقية : _

طاقة ائتمان     حتويل مصرفي 
       نقدا      ب

طريقة التسديد :

   ___________
___________

___________
___________

           اخرى )الرجاء التحديد (: _
           

    

طاقة ائتمان أو حتويل مصرفي :
في حال كان التسديد بواسطة ب

___________
___________

___________
___________

___________
___________

___________
اسم البنك املراسل : ____

___________
___________

___________
___________

___________
___________

___________
ة: _________

مركز االقام

___________
___________

___________
___________

___________
___________

ستفيد او الشخص املعـني: ______
اسم امل

___________
___________

___________
___________

___________
___________

___________
ة: _________

مركز االقامـ

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

___________
___________

___________
___________

___________
___________

___________
___________

__________

___________
___________

___________
___________

___________
___________

___________
___________

__________

___________
___________

___________
___________

___________
___________

___________
___________

__________

___________
___________

___________
___________

___________
___________

___________
___________

__________

___________
___________

___________
___________

___________
___________

___________
___________

_________

___________
__________

   

          توقيع مقدم االبالغ
             

 

3( 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

2( للصيرفة:

ملية : _______________________________________
تاريخ الع

 

ملبـلغ:  ____________________________________________
ا

 

ويل  مصرفي 
ينة بواسطة حت

بيع عمالت اجب
ل نقد أجنبي     شراء شيكات    شراء/

 :      حتوي
العملية

طبيعة 
 

ن ثمينة 
ك معـاد

     شراء /بيع سبائ
           شيكات سياحية 

        
        

      

ديـد(: _____________________________________________
جـاء التح

ى )الر
       اخـر

   
 

 

حتويل مصرفي :
ينة بواسطة 

ك معادن ثم
نية او سبائ

بيع عمالت اج
في حال شراء/

ك املراسل : __________________________________________________________
سم البن

ا

سـتفيد: _____________________________________________________________
سـم امل

ا

قامـة: ______________________________________________________________
مكـان اال

صدر الشـكوى: ____________________________________________________________
م

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

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________

_____________________
 

  

      توقيع مقدم االبالغ
         

         

                     
             

             
             

  

)في حال وجود اكثر من عملية، استعمال امللحق رقم 1(1( للمصارف ، املؤسسات املالية والوسطاء املاليني 
تاريخ العملية: ___________________________________  

املبـــلغ: _______________________________________  

طبيعة العملية: ايــداع نقـدي        حتويل مصرفي من االراضي اللبنانية  حتويل من او الى مصرف خارجي         

      ايـداع او شـراء شـيك    شــيكات ســياحية     حتويـل نقـدي لنقـد اجنـبي،حتويــل فـي ملكيــة محفظـــة ادوات ماليـة  

      اخـرى )الرجـاء التحـديــد( _______________________________________                                                                  

اسـم العميل او املستفيد املعـني فـي اخلـارج )صاحب العملية(:_______________________________________

محل االقامة_______________________________________________________________________

اسم املصرف او املؤسسة املالية املعنية في اخلارج )اآلمر باجراء العملية(: _______________________________

محل االقامة_______________________________________________________________________

اسم املصرف او املؤسسة املالية املراسلة او اية مؤسسة اخرى مراسلة )منفذ العملية(: _______________________

محل االقامة_______________________________________________________________________

مصـدر الشكوى )اجلهة التي ابلغت عن العملية(:________________________________________________
وصف موجز للعملية موضوع الشبهة )مع املستندات الثبوتية و كتاب توضيحي اذا لزم( 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

حسابات العميل لدى املصرف :

نوع احلساب
دائن/مدين

رقم احلساب
العملة

تاريخ فتح 

احلساب

املفوضني 

بالتوقيع

الفرع املفتوح
احلساب لديه

الرصيد

_____________________                         توقيع مقدم االبالغ   

                                                           

معلومات عامة تتعلق بالعملية واحلسابات موضوع الشبهة

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:

سماء املدراء العامني وكبار املسؤولني االداريني : 
اسم او ا

صاحب احلق االقتصادي :

نوع اجلرم:

زراعة املخدرات او تصنيعها او اإلجتار بها .

األفعال التي تقدم عليها جمعيات األشرار املنصوص عليها في املادتني 335 

ت واملعتبرة دوليًا جرائم منظمة .
و336 من قانون العقوبا  

جرائم اإلرهاب املنصوص عليها في املواد 314 و 315 و 316 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 .

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

املصارف واملؤسسات املالية واملؤسسات املعددة في املادة 4 من هذا القانون او في نطاق عملها .

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

	
اريخ	:	______________	

					الت
								

								
								

								
								

								
								

								
								

		

ابالغ عن العملية املشبوهة

هيئة التحقيق اخلاصة
جانب رئيس 

ب		الرئيس
مكت

روت	– لبنان
بي

1)-اسم الشخص )اذا كان فرداً):

تف:			
قم	الها

ر

وان:			
العن

	
	

2)-اســـم املؤسســـة

قيع:			
ض	بالتو

ة،	املفو
	الشرك

م،	مدير
ير	العا

ة/	املد
	االدار

س	مجلس
سم	رئي

ا

هم					
البالغ	وصفتــ

	على	ا
ملوقعـني

سـماء	ا
ا

						الصفة:
							

الســم	:	
			ا

	الصفة:
	

الســم	:	
			ا

	
	

	
هاتف	:__________________________

رقم	ال

نــوان:_________________________________________________
	الع

		
	

	
	 ______________________________________

	
	

         
         

        :
خـاص باســتعمال الهيـئة

م:     ____________
            رقم االستال

  تاريخ االستالم:    ____________

املبلغة:
ؤسسة	

شاط	امل
نوع	ن

صـاغة

عقارات
جتارة	

ة	مالية
مؤسس

مفوض مراقبة

نشاط آخر

صـرف
م

صيرفة
  

ط	مالي
تأمنيوسي

أمنوذج رقم 2 أمنوذج رقم 1
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 18
موجه الى املصارف واملؤسسات املالية

باالشارة الى كل من:
املقطع »عشرون« من »املادة التاسعة مكرر« من القرار   •
املتعلق   1996/3/7 تاريخ   6116 رقم  االساسي 
بالتسهيالت املمكن أن مينحها مصرف لبنان للمصارف 

وللمؤسسات املالية،
األساسي  القرار  من  الرابعة«  »املادة  من   )5( البند   •
الفوائد  بدعم  املتعلق   2001/1/2 تاريخ   7743 رقم 
املدينة على التسليفات املمنوحة للقطاعات الصناعية أو 

السياحية أو الزراعية،
االساسي  القرار  من  مكرر«  والعشرون  الثانية  »املادة   •
باالحتياطي  املتعلق   2001/6/2 تاريخ   7835 رقم 

االلزامي،

جلستها  في  املتخذ   اخلاصة التحقيق  »هيئة  قرار  على  وبناًء 
املنعقدة بتاريخ 18 ايلول 2014،

يطلب من املصارف واملؤسسات املالية كافة العاملة في لبنان، 
على مسؤوليتها، اعالم هيئة التحقيق اخلاصة عن القروض 
بحقهم  وصدرت  سبق  الذين  االشخاص  من  الي  املمنوحة 
املراقبة  بوضعها حتت  أو  حساباتهم  بتجميد  تقضي  قرارات 

 .)Traceable(
خالل   ،اخلاصة التحقيق  هيئة  تزويد  يقتضي  الغاية  ولهذه 
اسماء  تتضمن  ثالث  بلوائح   ،2014/10/15 أقصاها  مدة 

االشخاص املنوه عنهم والذين مت منحهم القروض التي:
تستفيد املصارف املعنية مقابلها من التسليفات املمنوحة   •
االساسي  القرار  باحكام  عماًل  لبنان  مصرف  من   لها 

رقم 6116 تاريخ 1996/3/7.
املدينة  للفوائد  الدولة  دعم  من  العميل  تفيد   •
 7743 رقم  االساسي  القرار  باحكام   عماًل 

تاريخ 2001/1/2. 
التخفيضات على  مقابلها من  املعنية  تستفيد املصارف   •
االساسي القرار  بأحكام  عماًل  االلزامي   االحتياطي 

رقم 7835 تاريخ 2001/6/2.

ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

 بيروت، في 18 ايلول 2014
 حاكم مصرف لبنان

 رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه
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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

جميع احلقوق محفوظة. يحظر نسخ أو ترجمة هذا التقرير كليًا أو جزئيًا.
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