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ال�سر واملوظفني،
ح�ضرات �أع�ضاء «الهيئة» و�أمني
ّ

وافق جمل�س الوزاراء خالل العام  2012على التعديالت املقرتحة من قبلنا

على قانون مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل االرهاب رقم  318وعلى م�شاريع
القوانني املتعلقة بنقل الأموال عرب احلدود وتبادل املعلومات ال�ضريبية واحالها
للبت بها .من جهتنا ،فان ا�صدار تعميم م�صرف لبنان
اىل جمل�س النواب
ّ

الأ�سا�سي رقم  126تاريخ  2012/4/5املوجه اىل امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية حول

عالقات املرا�سلة و�ضرورة االلتزام بقوانني وعقوبات بلدان امل�صارف املرا�سلة
ي�أتي ا�ستكما ً
ال جلهود �سابقة تهدف اىل تفعيل نظام مكافحة تبيي�ض الأموال

ومتويل االرهاب اللبناين ،زيادة اجراءات ال�ضبط املتبعة لدى امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية واحلفاظ على �سمعة
وم�صداقية القطاع املايل اللبناين.

خالل ال�سنوات املا�ضية ا�صبحت هيئة التحقيق اخلا�صة �شريك فاعل يف اجلهود االقلمية والدولية ملكافحة
تبيي�ض الأموال ومتويل االرهاب وذلك من خالل العمل الذي تقوم به ومن خالل م�شاركتها يف اعمال
املنظمات الدولية املعنية مبا يف ذلك اعمال جمموعة فاتف وجلان العمل التابعة لها.

انطالق ًا من مبد�أ امل�شاركة الفاعلة يف املحافل الدولية ذات ال�صلة ،تقدمنا خالل عام  2012بطلب ر�سمي

لالن�ضمام اىل جمموعة الفاتف .ي�أتي هذا الطلب اميان ًا منا ب�أن لبنان با�ستطاعته تقدمي املزيد �إ�ستنا ًدا

�إىل خربته الإقليمية يف جمال مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب حيث كان من امل�ؤ�س�سني ملجموعة
املينافاتف ،كما ويتيح ان�ضمامه ت�أمني متثيل اف�ضل ملنطقة ال�شرق الأو�سط.

بالرغم من التحديات والتغريات احلا�صلة حولنا ،وبالرغم من ال�صعوبات االقت�صادية والو�ضع االمني الدقيق
الذي نعي�شه ،ا�ستمريتم بت�أدية واجباتكم على اكمل وجه وبتحمل امل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقكم دون

اي تردد.

عام  2012كان حافال ً،حيث ت�ضاعف حجم العمل لديكم والذي جتلى يف ارتفاع ملحوظ يف التحقيقات
ورقابة االمتثال ،وقد انعك�س ذلك على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية حيث زادت فعالية االجراءات املتبعة من
قبلها وعلى الأن�شطة املت�صلة بتبادل املعلومات مع اجلهات وال�سلطات املخت�صة وقد ادت التحقيقات اىل رفع

ال�سرية امل�صرفية يف  24ق�ضية واحالتها اىل املدعي العام.

يف اخلتام ا�شكركم على جهودكم واهنئكم على تفانيكم وعلى احل�س بامل�س�ؤولية الذي ابديتموها خالل
عام  2012و�آم ً
ال اال�ستمرار يف هذا النهج وامل�سار.

مع �أ�صدق متنياتي،

ريا�ض توفيق �سالمه

حاكم م�صرف لبنان
رئي�س هيئة التحقيق اخلا�صة

كلمـة أمين سر هيئة
التحقيق الخاصة

زمالئي الأعزاء،

ال ومثق ً
بالن�سبة لنا جميع ًا كان عام  2012حاف ً
ال بالتحديات .فالأعمال امللقاة

على عاتقكم واملتمثلة باجراء التحقيقات املتزايدة واجنازها يف وقت قيا�سي

والقيام بالرقابة امليدانية للتحقق من االجراءات املتبعة ،باال�ضافة اىل املهام

الأ�سا�سية الأخرى مبا يف ذلك امل�شاركة يف االن�شطة الدولية �أجنزت جميعها

باالندفاع املعهود.

خالل العام ،عاجلنا  284ق�ضية ومت اخ�ضاعها لآلية التحقيق والتحليل 99 ،منها

م�صدرها خارجي و 185م�صدرها داخلي .نالت الق�ضايا املت�ضمنة عدة ابالغات

عناية خا�صة حيث مت اجراء حتقيقات معمقة لتحديد امل�صدر الأ�سا�سي للأموال و�شرعية �أو عدم �شرعية الأن�شطة
املرتبطة بالأ�شخا�ص وال�شركات املعنيني .من جهة اخرى مت توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع وحدات نظرية،
كما مت اجناز  225مهمة تدقيق ميداين للتثبت من امتثال امل�صارف وامل�ؤ�س�سات الأخرى امللزمة باالبالغ للأنظمة

والقوانني املرعية االجراء .بهذا اخل�صو�ص اتخذت «الهيئة» القرارات الالزمة يف �ش�أن تبادل املعلومات مع جهات

و�سلطات خمت�صة ،وو�ضع قيود على بع�ض العمليات امل�صرفية وجتميد عدد من احل�سابات امل�شتبه بها.

كما تكللت جهودكم �أي�ض ًا بتقدمي اقرتاحات «للهيئة» لتعديل اجراءات مكافحة تبيي�ض الأموال ومتويل

الإرهاب املت�صلة بعمليات «احلوالة» واقرتاحات بخ�صو�ص تقارير مفو�ضي املراقبة املعدة حول االجراءات
املتبعة لدى م�ؤ�س�سات ال�صرافة من الفئة «�أ» .كما كان لعملكم املتعلق بامل�شاركة باعمال جلان العمل التابعة

ملجموعة فاتف ،جمموعة مينافاتف وجمموعة اغمونت وقع ايجابي.

ا�ستحوذ مو�ضوع ن�شر التوعية ملخاطر تبيي�ض الأموال ومتويل الإرهاب االهتمام املطلوب من قبلكم .ويف هذا ال�سياق

مت تنظيم عدد من الندوات التدريبية ،كما وا�ست�ضفنا يف مكاتبنا ممثلي بع�ض وحدات الإخبار املايل الطالعهم
على اال�ساليب العملية التي نعتمدها يف عملنا اليومي .متحورت موا�ضيع هذه الندوات على التعديالت الأخرية

لتو�صيات فاتف ،تقنيات مكافحة متويل االرهاب والأن�شطة املختلفة لوحدات االخبار املايل .تطلب هذا العمل

جهداً وا�ستلزم تخ�صي�ص موارد ووقت له .وقد جاءت الندوة االقليمية التي نظمتها «الهيئة» بالتعاون مع ال�شرطة
الفيدرالية الأ�سرتالية حول مكافحة متويل االرهاب وح�ضرها وحدات اخبار مايل من املنطقة متوجة لهذه اجلهود،

وكذلك الأمر بالن�سبة لعدد �آخر من الندوات التي اجريت بالتعاون مع جهات اخرى .وا�ست�ضافت «الهيئة» اي�ض ًا
خالل العام اجتماع فريق املراجعة االقليمي التابع للفاتف ومت انتداب عدد منكم حل�ضور ندوات عديدة منها

الدورة حول التحليل التكتيكي الذي نظمته جمموعة اغمونت بالتعاون مع البنك الدويل يف بريوت.

ا�شعر باالعتزاز عند مراجعة الأعمال املنجزة من قبلكم خ�صو�ص ًا وانني على علم بت�أثريها االيجابي على

امل�ستوى املهني لفريق العمل و�سمعة لبنان .امتنى لكم التوفيق وكلني ثقة انكم �ست�ستمرون على ذات اخلطى.

وفقكم اهلل،

عبد احلفيظ من�صور

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

ش ّكل إقرار قانون مكافحة تبييض األموال رقم  318لعام  ،2001والذي مت مبوجبه إنشاء هيئة التحقيق اخلاصة
كوحدة اإلخبار املالي اللبنانية ،احلجر األساس لبدء مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في لبنان بشكل ج ّدي
تضم بضعة موظفني
وممنهج .وقد انطلقت هذه املسيرة بإنشاء مؤسسة غير معروفة على الصعيدين احمللي والدولي،
ّ
مزود بأحدث التجهيزات ومستلزمات األمان داخل
يعملون في مكتب متواضع .حالي ًا ،تشغل «الهيئة» مقر ًا خاص ًا بها ّ
حرم املصرف املركزي ،وقد تضاعف حجمها خالل السنوات املاضية إلى حد كبير .وها هي اليوم تُصنّف من بني
املؤسسات الرائدة في لبنان واملنطقة وحتظى مبكانة مميزة في اخلارج.
أن املكانة التي حتتلّها «الهيئة» اليوم لم تكن سهلة املنال ،بل كانت ثمرة اجلهود التي بذلها جهازها اإلداري خالل
إال ّ
السنوات املاضية .حيث مت حتقيق إجنازات عديدة ،منها بناء وحدة إخبار مالي ف ّعالة ونظام متكامل ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب ،وشطب إسم لبنان من الئحة البلدان واألقاليم غير املتعاونة ،واإلنضمام إلى هيئات إقليمية
ودولية مثل مجموعة «إغمونت» ( ،)EGوالقيام بدور ريادي وأساسي في إنشاء مجموعة «املينافاتف» التي تولى لبنان
رئاستها في السنة األولى بعد تأسيسها .وقد مت كل ذلك بفضل قيادة ملتزمة ومصممة وفريق عمل متفان في عمله.
أن هناك املزيد من العمل مستقبالً .فاخلطر املتفاقم واملتم ّثل
اما اليوم ،وبعد اإلجنازات املذكورة ،تؤمن قيادة «الهيئة» ّ
وتطور تقنيات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،ما زال يهدد إقتصادات العالم ،مما يتطلب من
باجلرمية املنظمة
ّ
«الهيئة» تكثيف املشاركة في أنشطة الهيئات اإلقليمية والدولية لإلضطالع مبسؤولياتها بوجه التحديات اجلديدة
التغيرات السريعة التي يشهدها
التكيف املستمر مع
بناء على خبرتها املتراكمة ،تؤمن «الهيئة» بضرورة
ّ
ّ
املتزايدةً .
عالم اجلرمية كشرط أساسي ملالحقة كل من يخالف القانون .كما وأن الطريقة املثلى ملكافحة اجلرمية املنظمة
واإلرهاب اليوم ،وكالهما نشاطني عابرين للحدود ،تتطلب تعزيز التعاون الدولي .وفي هذا الشأن يبقى التدريب
املعنية األخرى.
املتواصل ضروري ًا بهدف زيادة الوعي وصقل مهارات وخبرات موظفيها وموظفي السلطات
ّ

من جهة أخرى ،تولي «الهيئة» اهتمام ًا كبير ًا لتقرير التقييم املشترك اخلاص بلبنان الذي أع ّدته «املينافاتف» ،وهي
بالتالي تعالج املالحظات واخلطط الواردة فيه بالتنسيق مع األجهزة املعنية األخرى لتجاوز نقاط الضعف عبر
استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تطوير القانون اللبناني اخلاص مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
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
تتوج السنوات القادمة بنجاحات مماثلة.
وغيرها من املهام الرئيسية ،على أمل أن ّ

القسم األول
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الهيكل التنظيمي

ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺭﻳﺎﺽ ﺳﻼﻣﺔ
ﺭﺋﻴﺴﺎ
ً

ﺭﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻣﻜﺪﺍﺷﻲ
ﻋﻀ ًﻮﺍ

ﺍﳌﻬﻨﻲ ﺍﳌﻌﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺟﻮﺯﻑ ﺃﻧﻄﻜﻠﻲ
ﻋﻀ ًﻮﺍ

ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﳌﻌﲔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻣﻨﺼﻮﺭ
ﻋﻀ ًﻮﺍ

ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻔﻴﻆ ﻣﻨﺼﻮﺭ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻧﺎﺻﺮ ﻟ ّﺒﻮﺱ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻃﺎﺭﻕ ﺯﻫﺮﺍﻥ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ
ﳉﻤﻊ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻣﺎﻱ ّ
ﳒﺎﺭ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﳌﺪﻗﻘﲔ ﻭﺍﶈﻘﻘﲔ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻫﺸﺎﻡ ﺣﻤﺰﻩ
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻱ
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األعضاء
 |1تتألف هيئة التحقيق اخلاصة من:
األستاذ رياض سالمة ،حاكم مصرف لبنان أو من ينتدبه
							
من بني نوابه.

رئيس ًا

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

عضو ًا

القاضي سامي منصور ،قاض معني في الهيئة املصرفية العليا
				
أو القاضي أحـمد املعلم ،عضو رديف.

عضو ًا

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

عضو ًا

 |2وفقًا للمادة السادسة من القانون رقم  318تاريخ  ،2001/4/20تنشأ لدى مصرف
لبنان هيئة مستقلة ،ذات طابع قضائي ،تتمتع بالشخصية املعنوية:
• «الهيئة» غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة مصرف لبنان.
• مهمة «الهيئة» التحقيق في عمليات تبييض األموال والسهر على التقيد باألصول
وباإلجراءات املنصوص عليها في هذا القانون.
• إجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال
وتقرير مدى جدية األدلة والقرائن على ارتكاب هذه اجلرائم أو إحداها.
• يحصر «بالهيئة» حق تقرير رفع السرية املصرفية لصالح املراجع القضائية املختصة
ولصالح الهيئة املصرفية العليا ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن احلسابات املفتوحة
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.
• تتخذ «الهيئة» قراراتها بأكثرية احلضور وإذا تعادلت األصوات يكون صوت الرئيس
مرجح ًا.
• تعينّ هيئة التحقيق اخلاصة أمينًا للسر على أن يتفرغ لألعمال التي تكلفه بها.
• تضع «الهيئة» نظام ًا لسير عملها.
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أمانة السر
 |1تتألف أمانة سر هيئة التحقيق اخلاصة من:
أمني السر
وحدة املدققني واحملققني
وحدة التحقق من اإلجراءات
الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية
وحدة املعلوماتية واألمان
 |2أناط قرار «الهيئة» تاريخ  4متوز  ،2001املع ّدل بقرار «الهيئة» تاريخ  4ايلول ،2003
بأمني السر املهام التالية:
• اإلشراف املباشر على وحدات «الهيئة».
• استالم ،إما مباشر ًة أو عن طريق رئيس «الهيئة» ،جميع اإلبالغات حول العمليات
التي تثير الشك حول إمكانية حصول عمليات تبييض أموال.
• متابعة تنفيذ قرارات «الهيئة» بواسطة الوحدات املختصة وتبليغ قراراتها للجهات
املختصة.
• رفع التقارير ،التي تعدها الوحدات املعنية بخصوص املهمات املوكلة إليها ،إلى
«الهيئة» وإبداء رأي حتليلي بشأنها.
• متابعة القوانني واألنظمة احمللية واألجنبية ورفع التوصية لـ «الهيئة» باقتراح تعديل
تلك املعمول بها في لبنان لتفعيل مكافحة جرائم تبييض األموال.
• رفع التوصيات إلى «الهيئة» في ما يتعلق بـ:
 تعديل إجراءات مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال. سبل إدخال وسائل التدقيق الداخلي في عمل القطاعات كافة والسيما الزراعيةوالصناعية والتجارية واخلدماتية منها بغية احلؤول دون تبييض األموال من
خاللها.
• تنفيذ قرارات «الهيئة» التي ترمي إلى توطيد التعاون بينها وبني مثيالتها من
املؤسسات األجنبية.
• متابعة الشؤون اإلدارية ملوظفي «الهيئة» واإلشراف على نفقات «الهيئة» والتدقيق
فيها بواسطة من ينتدبه لهذه الغاية.
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الفصل الثاني
نشاط هيئة التحقيق الخاصة
لعام 2012

وحدة
المدققين والمحقيقن
تشمل مهامها:
• التدقيق بنا ًء على تكليف من «الهيئة» في احلسابات
الوارد بشأنها إبالغات وفي أية حسابات يشتبه
بأنها تخفي عمليات تبييض أموال.
• جمع األدلة حول العمليات التي قد تشكل جرائم
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
التقارير التي تعدها بشأن احلسابات والعمليات
املشبوهة بغية إدخال املعلومات الواردة فيها في بنك
املعلومات لديها.
• إطالع «وحدة التحقق من اإلجراءات» على التقارير
التي تعدها بشأن احلسابات والعمليات املشبوهة،
بغية أخذها باإلعتبار عند القيام مبهامها لدى
املصارف واملؤسسات املالية املعنية.

مت ّيز العام  2012بزيادة ملحوظة في حجم املهام املوكلة ،فت ّم التعامل مع هذا الوضع بجهد
ومثابرة وعمل دؤوب ،باإلضافة إلى تنسيق ج ّدي وف ّعال فيما بني كافة وحدات «الهيئة».
وقد تطلّب التضخم احلاصل في حجم العمل زيادة في عدد موظفي الوحدة واستخدام
تقن ّيات حتقيق وحتليل مالي مع ّمقة عند دراسة املستندات وكشوفات احلسابات والصفقات
العقارية والتجارية .وبخالف اإلبالغات عن العمليات املشبوهة العادية التي تتضمن الكثير من
املعلومات املطلوبة ،عاجلت الوحدة هذه السنة العديد من احلاالت التي تطلّبت متابعة لتحديد
حسابات مصرفية إضافية وأصحاب احلق اإلقتصادي .وفي مرحلة الحقة ّ
مت جمع معلومات
أساسية وعند الضرورة مستندات لتوثيق العمليات ،بهدف حتديد عالقات العمل والتأكد من
شرعية األنشطة وإعادة رسم التسلسل الزمني لألحداث مبا فيه حركة ومصدر األموال.
وخالل هذا العام ،عاجلت الوحدة  434إبالغ عن عملية مشبوهة و 156طلب مساعدة.
وبنا ًء على التقارير املع ّدة من قبلها ،قامت هيئة التحقيق اخلاصة بإصدار ع ّدة قرارات من
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺧﺒﺎﺭ
ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮﺓ

ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ

ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻣﺼﺮﻑ
ﻣﺤﻠﻲ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ

ضمنها قرارات قضت بوضع قيود بالنسبة لبعض العمليات املصرفية وقرارات بتتبع عدد
من احلسابات املصرفية وجتميد حسابات أخرى ،فض ً
ال عن رفع السرية املصرفية في 24
حالة أحيلت إلى املدعي العام التمييزي .باإلضافة إلى ذلك ،أوجبت دراسة بعض احلاالت،
التي تطلّبت تنسيق ًا بني السلطات احمللية وتعاون ًا مع وحدات إخبار مالي نظيرة ،تخصيص ًا
للكثير من موارد الوحدة إلجناز التحقيقات واألعمال املطلوبة .نذكر من ضمن هذه احلاالت
املرسلة إلى «الهيئة» ،إبالغ ًا عن عمليات مشبوهة من قبل مصرف محلي حول شخص أجنبي
جرت على حسابه املصرفي عملية مرتبطة بشخص آخر سبق «للهيئة» أن دققت في حساباته
وأحالت قضيته حينها إلى املدعي العام التمييزي .إثر استالمها اإلبالغ والبحث في قاعدة
بيانات «الهيئة» ،تبينّ للوحدة أن املشتبه به كان موضوع طلب مساعدة من قبل سلطة إنفاذ
قانون محلية بعد أن ّ
مت توقيفه بتهمة االجتار غير املشروع باملخدرات .باإلضافة إلى ذلك،
طلبت «الهيئة» املساعدة من ع ّدة وحدات إخبار مالي نظيرة في بلدان كان املشتبه به قد
زارها ،كما اتصلت بإحدى جهات إنفاذ القانون احملل ّية لتحديث املعلومات املوجودة عنه
لديها .إن احلصول على كافة هذه املعلومات حول املشتبه به كان له تأثير ًا إيجابي ًا على نتائج
التحقيق التي أظهرت أنه متو ّرط في جرائم أخرى منها السرقة ،عندها ق ّررت «الهيئة» جتميد
املختصة.
احلساب وإحالة امللف الى املدعي العام الذي قام بدوره بإحالة القضية الى احملكمة
ّ

خالل العام  ،2012شارك مدير الوحدة وعدد من املوظفني في عدة نشاطات وفعاليات
على الصعيد الدولي حيث شاركوا في عدد من االجتماعات العا ّمة لـ«فاتف» و«مينافاتف»
ومجموعة «إغمونت» .كما شارك بعض املوظفني في دورات تدريبية في اخلارج ،إحداها في
إيطاليا حول سوء استخدام أنظمة الدفع املالية ،وآخرين شاركوا في ندوات أع ّدت في لبنان
اخلاصة مبكافحة متويل اإلرهاب التي ّ
نظمتها
من قبل جهات دولية ،باإلضافة الى الدورة
ّ
«الهيئة» بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية األسترالية.
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وحدة
التحقق من اإلجراءات
تشمل مهامها:
• التحقق والتدقيق ،بنا ًء على تكليف من «الهيئة»،
بشكل دوري ومستمر من قيام املصارف واملؤسسات
املالية وسائر املؤسسات املعنية ،كل في ما خصه،
من تنفيذ املوجبات املنصوص عليها في:
أ)
ب)
ج)
د)

القانون رقم  318تاريخ 2001/4/20
(مكافحة تبييض األموال).
نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
املرفق بالقرار األساسي رقم  7818تاريخ
 2001/5/18وتعديالته.
اإلعالمات الصادرة عن «هيئة التحقيق اخلاصة».
التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان واملتعلقة
مبوضوع مكافحة تبييض األموال.

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

عقب صدور التعديالت األخيرة على توصيات مجموعة العمل املالي ،بدأت وحدة التحقق
من اإلجراءات التحضير لتطبيق التوصية املتعلقة باملقاربة املبنية على املخاطر في اعمالها.
فقامت بتحديد مدى انعكاس هذه التوصية على آلية عملها ودراسة سبل تطبيقها في إطار
الرقابة امليدانية ،مبا في ذلك حتديد طبيعة وإطار زيارات التدقيق امليداني والعمل املطلوب
تصور للم ّدة الفاصلة بني تدقيق وآخر باإلضافة إلى كيفية تخصيص موارد
مع وضع
ّ
الوحدة بالطريقة األكثر فعالية .لهذه الغاية ،مت إعداد عدة دراسات عن القطاع املالي بغية
تصنيف املؤسسات امللزمة باإلبالغ بعد األخذ باإلعتبار حجمها ،طبيعة عملها ومخاطر
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املرتبطة بها.
خالل السنة ،تابعت الوحدة عملها اليومي بشكل دؤوب ،فأوصت بتعديل عدد من أنظمة
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،منها تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 111
املوجه إلى مفوضي املراقبة املعينني لدى
املتعلق بعمليات احلوالة وإعالم «الهيئة» رقم 14
ّ
مصارف
%10.7

مؤسسات وساطة مالية
%4

مؤسسات صرافة
%52.4

مؤسسات مالية
%10.7

شركات تأمني
%17.8
مؤسسات حتويل أموال
%4.4
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مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» .جميع هذه التوصيات هدفت إلى تفعيل إجراءات الضبط
متيز نشاط الوحدة أيض ًا باملهنية والفعالية بإجناز
املطلوبة ويتم النظر بها من قبل «الهيئة»ّ .
عدد من الدراسات اخلاصة وتقارير املتابعة لعدد من املؤسسات امللزمة باإلبالغ ،باإلضافة إلى
املشاركة في حتقيقات وحتليالت مالية مك ّثفة حلسابات مرتبطة مبصرف مت شطب رخصته.
عالو ًة على ذلك ،شملت الرقابة امليدانية خالل السنة  24مصرف ًا 24 ،مؤسسة مالية،
 40شركة تأمني 118 ،مؤسسة صرافة 9 ،مؤسسات وساطة مالية 10 ،مؤسسات حتويل
بناء على نتائج التدقيق التي مت رفعها إلى
أموال وعدد ًا آخر من اجلهات امللزمة باإلبالغً .
«الهيئة» ،اتخذت هذه األخيرة قرارات لتنبيه بعض اجلهات لوجود ثغرات لديها في اإلمتثال.
فتضمنت تقييم التقارير السنوية املع ّدة من قبل مفوضي املراقبة حول
أما الرقابة املكتبية،
ّ
املطبقة في  60مصرف ًا و 50مؤسسة
إجراءات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
ّ
مالية ،باإلضافة إلى التقارير السنوية املع ّدة أيض ًا بهذا اخلصوص من قبل مفوضي املراقبة
املعينني لدى  50مؤسسة صرافة من الفئة «أ».
من جهة أخرى ،كان ملدير الوحدة وبعض من املوظفني عدد من املشاركات الهامة على
الصعيدين احمللّي والدولي في عدد من اإلجتماعات العامة لكل من «مينافاتف» ومجموعة
«إغمونت» و«فاتف» ،كما متت املشاركة في اجتماعات بعض فرق العمل مبا فيها تلك املعنية
مبراجعة ميثاق مجموعة «إغمونت» .وكانت سنة  2012حافلة أيض ًا بالنسبة للعديد من
موظفي «الوحدة» حيث شارك أحدهم في اجتماعات فريق املراجعة اإلقليمي ملنطقة الشرق
األوسط وإفريقيا التابع لـ«فاتف» ،كما شارك في مهمة البنك الدولي لتقييم بلد من منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،بينما حاضر آخرون في عدد من الدورات التدريبية التي
نظمتها «الهيئة» وجهات أخرى .باإلضافة إلى ذلك ،شارك عدد من موظفي «الوحدة» في
دورات تدريبية محلية وإقليمية نظمتها جمعية املصارف في لبنان واحتاد املصارف العربية
و«مينافاتف» والبنك الدولي ومجموعة «إغمونت».
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الوحدة اإلدارية
لجمع المعلومات المالية
تشمل مهامها:
• جتميع املعلومات من مختلف املصادر بالنسبة
للعمليات التي تثير شك حول إمكانية حصول تبييض
أموال ،السيما العمليات اجلاري التحقيق فيها،
وإحالتها إلى اجلهات املعنية بواسطة أمني السر بعد
موافقة «الهيئة».
• إنشاء بنك للمعلومات حتفظ وتوثق فيه املعلومات
كافة املتعلقة بنتائج التحقيقات في العمليات املشتبه
بها وأسماء األشخاص املعنيني بتورطهم أو إمكانية
تورطهم في عمليات تبييض أموال واألحكام الصادرة
بحق األشخاص الذين ارتكبوا هكذا جرائم على
أن يتم فرز هذه املعلومات وفق ًا للتوزيع اجلغرافي
والقطاعات العائدة لكل منها.
يتم تصنيف املعلومات املتعلقة بعمليات تبييض
األموال وفق ًا ملصدرها:
أ) معلومات مستقاة من املؤسسات اخلاضعة
لقانون سرية املصارف الصادر بتاريخ
( 1956/9/3مصارف ،مؤسسات مالية) وال
ميكن تزويد اجلهات القضائية أو اخلارجية بها
إال بعد موافقة «الهيئة».
ب) معلومات مستقاة من املؤسسات غير اخلاضعة
لقانون سرية املصارف الصادر بتاريخ
( 1956/9/3مؤسسات الصرافة ،مؤسسات
الوساطة املالية )...،والتي ميكن إعطاؤها
للمراجع التي تطلبها بنا ًء إلجراءات حتددها
«الهيئة».
• متابعة القوانني واألنظمة احمللية واألجنبية ورفع توصية
«للهيئة» ،بواسطة أمني السر ،باقتراح تعديل تلك
املعمول بها في لبنان لتفعيل مكافحة هذه اجلرائم.
• التنسيق مع «وحدة املعلوماتية واألمان» إلعداد وتيومي
موقع متخصص لـ«الهيئة» على اإلنترنت عن مكافحة
جرائم تبييض األموال.
• القيام بالدراسات التي تكلف بها.
• رفع التوصيات إلى «الهيئة» ،بواسطة أمني السر،
حول سبل إدخال وسائل التدقيق الداخلي في عمل
القطاعات كافة والسيما منها الزراعية والصناعية
والتجارية وقطاع اخلدمات وذلك بغية احلؤول دون
تبييض األموال من خاللها.

كانت سنة  2012حافلة بالتحديات على مستويات ع ّدة .فمن جهة ،استلمت الوحدة التحسينات
على نظام إدارة القضايا التي سبق أن طلبتها من وحدة املعلوماتية واألمان ،فبدأ العمل بها
وصحة املعلومات ومقارنتها
في حني استمر العمل بالتوازي على النظام القدمي للتأكد من دقٌة
ٌ
مع تلك املعاجلة في النظام اجلديد .أما عمل «الوحدة» املرتكز على إدخال البيانات فبات
جمة
يتطلب املزيد من اجلهد واملثابرة بعد أن جرى إضافة خانات ثابتة تتضمن معلومات ّ
مفصلّة كالسوابق والترابط بني احلاالت .واجلدير ذكره أن وجود هذه املعلومات اإللكتروينة
القيمة في قاعدة بيانات «الهيئة» ،فض ً
ال عن حتسني قدرات البحث املتقدمة التي يتّسم بها
ّ
النظام اجلديد ،هي ميزات في غاية األهمية عند القيام بالتحليل والتحقيق وتبادل املعلومات
مع وحدات اإلخبار املالي النظيرة ،كذلك عند إعداد اإلحصاءات واملؤشرات.

وخالل السنة ،استمر التواصل مع إدارة اجلمارك بشأن الطلبات ،ومنها اإلبالغات عن نقل
األموال عبر احلدود .كما ازداد حجم اإللتزامات املتعلق مبعاجلة الطلبات واالستبيانات الواردة
املموهة التي يتم
عبر الشبكة اإللكترونية اآلمنة ملجموعة «إغمونت» ( ،)ESWوبصياغة احلاالت
ّ
إرسالها إلى هذه املجموعة .باإلضافة الى ذلك ،استلزمت مراجعة مذكرات التفاهم التي تنوي
«الهيئة» توقيعها مع وحدات نظيرة مزيد ًا من اجلهد ،أ ّدت إلى توقيع مذكرات تفاهم مع وحدات
اإلخبار املالي اليابانية والروسية والفيليبينية واجلزائرية .من جهة أخرى ،اهتمت «الوحدة»
بتحضير وترتيب عدد من األنشطة الدولية التي عقدت في لبنان ،كاجتماع فريق املراجعة اإلقليمي
ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا التابع لـ«الفاتف» ( )RRGوورشة العمل املشتركة بني «الهيئة»
والشرطة الفدرالية األسترالية ،فض ً
ال عن برامج تدريب داخلية مخصصة ملمثلي وحدات نظيرة.
وجتسدت اإللتزامات األخرى لـ«الوحدة» في اجتماعات العمل واملؤمترات التي حضرتها مديرة
ّ
الوحدة من خالل مشاركتها في شهر حزيران ،في سياق مسار كمبرلي ،في اجتماع جلان العمل
التي استضافته وزارة اخلارجية األميركية في واشنطن والبنك الدولي .وفي شهر تشرين األول،
توجهت مديرة «الوحدة» إلى قبرص حيث حاضرت في مؤمتر هام حول استرداد األصول ّ
نظمته
وحدة اإلخبار املالي القبرصية باإلشتراك مع اإلحتاد األوروبي .كما حضر العديد من موظفي
الوحدة الندوة املشتركة التي نظمتها «الهيئة» باإلشتراك مع الشرطة الفدرالية األسترالية وذلك
بغية صقل مهاراتهم وإطالعهم باستمرار على آخر التطورات واملستجدات.
ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ
ﻗﺎﻧﻮﻥ

ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ

ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ

ﺳﻔﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ

ﺍﶈﺎﻛﻢ

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ

تبادل معلومات مع جهات خارجية 2012
ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﻠﺰﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ

ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ

ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﺍﳌﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻱ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ

تبادل معلومات مع جهات محلية 2012
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ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻗﻮﻯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

هيئة التحقيق الخاصة

ﺃﻧﺘﺮﺑﻮﻝ

وحدة
المعلوماتية واألمان
تشمل مهامها:
• جتهيز وتفعيل املشغل الرئيسي ،احلواسيب وكافة
األجهزة التقنية.
• إنشاء وحتديث وصيانة برامج املعلوماتية املطلوبة
لعمل ال��وح��دات وبنك املعلومات وأج��ه��زة األم��ان
واملراقبة.
• وضع إجراءات األمان للمعلومات والبرامج والسهر
على فعاليتها.
• إنشاء وتطوير موقع على اإلنترنت مهمته عرض
وتوضيح سياسة لبنان في مكافحة جرائم تبييض
األم��وال واملساعدة التقنية على إضافة املعلومات
الدورية.
• دراسة وتنفيذ برامج لتبادل املعلومات مع إدارات محلية
وخارجية معنية مبكافحة تبييض األموال.
• مراقبة حركة الدخول واخل��روج من مركز أمانة سر
«الهيئة» وإليه.
• تشغيل وإدارة نظام املراقبة.

مهمة مزدوجة
إن مواكبة متطلبات هيئة التحقيق اخلاصة في مجال املعلوماتية واألمان
ّ
ّ
والتكيف مع النمو الكبير
تستوجب تلبية احلاجات املتزايدة والطلبات اإلضافية من جهة،
ّ
ِ
واملستخدمني من جهة ثانية .وفي هذا اإلطار ،راجعت «الوحدة» خالل العام
للعمليات
نظام إدارة القضايا وقامت بتحديث بعض عناصره ،مبا يتيح إدخال تفاصيل إضافية في
اخلانات ،فض ً
ال عن توسيع آليات البحث لتشمل حتديد أية سوابق أو خلفيات أو معلومات
ذات صلة.
وراجعت «الوحدة» أيض ًا نظام توزيع البريد اإللكتروني « »SEEDSالذي يسمح بتبادل
املعلومات بأمان مع اجلهات احمللية امللزمة باإلبالغ .فأدخلت عليه خصائص جديدة
انطالق ًا من جتربتها ومن توصيات اجلهات امللزمة باإلبالغ .واخلصائص هذه تلتزم مببدأ
التبادل اآلمن للرسائل وتق ّدم إمكانيات جديدة كاإلطالع على سياق تبادل الرسائل وتبادل
الرسائل مع ع ّدة أطراف دفعة واحدة مع إمكانية حتديد املجموعات املتلقية .وجتدر
ِ
املستخدمني ،علم ًا
أن نظام « »SEEDSاملحُ ّدث ال يزال قيد اإلختبار من قبل
اإلشارة إلى ّ
أنه سيتيح إضافة ميزات جديدة إلى وظائفه الرئيسية ،مثل اإلبالغ اإللكتروني.
من املسلّم به أن أمن املعلومات هو هاجس دائم ويتطلّب بانتظام اعتماد تدابير فعالة .فعلى
مقر «الهيئة» أثناء املهمات
سبيل املثال ،يشكل استخدام أجهزة الكومبيوتر احملمولة خارج ّ
مت استخدام نظم تشفير عالية الفعالية
امليدانية خطر ًا جدي ًا على أمن املعلومات .لذلكّ ،
ُوطبقت إجراءات أخرى لضمان سالمة املعلومات مع معاجلة للمخاطر ذات الصلة .كما
مت استخدام برمجيات جديدة و/أو حتديث تلك املعتمدة ،فض ً
ال عن حتديث جميع األجهزة
ّ
احملمولة بغية اإلمتثال ملعايير األمان اجلديدة.
ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﻓﻖ
ﺍﳊﺎﺟﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ

ﲢﺪﻳﺚ
ﺍﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎﺕ
ﺍﳌﻌﺪﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ

ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻷﻣﻦ

ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻓﻖ ﺍﳌﻬﺎﻡ

مقر «الهيئة» فيش ّكل حت ّدي ًا آخر إذ ينبغي تأمني احلماية القصوى وإجراء
أما أمن
ّ
الصيانة الالزمة واختبار سالمة التجهيزات باستمرار .من هنا ،أدخلت خالل السنة عدة
حتسينات أمنية لرفع مستوى الوقاية من املخاطر ،مع أخذ السيناريوهات األقل احتما ًال
في اإلعتبار.
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ّ
المحطات الهامة
منذ إنشاء «الهيئة»
2001

2002

2003

2004

2005

2006

إقرار القانون رقم 318
املتعلق
مبكافحة تبييض األموال

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

إنهاء مجموعة العمل
املالي لفترة املراقبة التي
خضع لها لبنان

إنشاء مجموعة العمل
املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا

تعديل القانون رقم 318
ليشمل متويل اإلرهاب

تسلّم لبنان أ ّول رئاسة
ملجموعة العمل املالي
ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

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

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

إنشاء هيئة التحقيق
اخلاصة وتعيني أ ّول
أمني س ّر لها
إصدار نظام مراقبة
العمليات املالية
واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال (تعميم
مصرف لبنان األساسي
رقم )83
إصدار إعالمات
«الهيئة» رقم  2 ،1و 3
إطالق املوقع اإللكتروني
اخلاص بهيئة التحقيق
اخلاصة

إنشاء وحدة التحقق من
اإلجراءات لدى هيئة
التحقيق اخلاصة
إنشاء جلنة التنسيق
الوطنية ملكافحة تبييض
األموال

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

تعديل تعميم مصرف
انضمام هيئة التحقيق
83
لبنان األساسي رقم
اخلاصة ملجموعة «إغمونت»
صدور أ ّول حكم إدانة
في قضية تبييض أموال

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

إعالمي «الهيئة»
إصدار
ّ
رقم  5و 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
أل ّول مؤمتر إقليمي في
لبنان حول مكافحة
تبييض األموال

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

تعديل تعميم مصرف
لبنان األساسي رقم 83
إصدار إعالم «الهيئة»
رقم 8
معاجلة هيئة التحقيق
اخلاصة للحالة رقم
1000

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

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

وحدة اإلخبار املالي

تاريخ التوقيع

البلد

وحدة اإلخبار املالي

تاريخ التوقيع

1

بلجيكا

CTIF-CFI

 10أيلول 2002

15

هاييتي

UCREF

2

كرواتيا

AMLO

 7تشرين األول 2002

16

باراغواي

UAF-PY

 30أيار 2007

3

تايالند

AMLO

 25شباط 2003

4

موناكو

SICCFIN

 20أيار 2003

17

كوريا اجلنوبية

KoFIU

 2تشرين الثاني
2007

5

أستراليا

AUSTRAC

 9أيلول 2003

18

جورجيا

FMS

6

فرنسا

TRACFIN

 21حزيران 2004

 22كانون الثاني
2008

7

جزر األنتيل
الهولندية

19

كندا

FINTRAC

 18نيسان 2008

MOT-AN

 23حزيران 2004

20

رومانيا

ONPCSB

 1أيلول 2008

8

ألبانيا

GDPML

 4تشرين األول 2004

21

AMLSCU

 26أيار 2009

9

أروبا

MOT-ARUBA

 15حزيران 2005

اإلمارات العربية
املتحدة

10

غواتيماال

IVE

 8أيلول 2005

22

قطر

QFIU

 28نيسان 2010

11

مولدوفا

SPCSB

 9أيلول 2005

23

اململكة العربية
السعودية

SAFIU

 30حزيران 2010

12

السنغال

CENTIF

 16كانون الثاني
2006

24

اليابان

JAFIC

 10متوز 2012

25

الفيليبني

AMLC

 10متوز 2012

13

سوريا

CMLC

 30آذار 2006

26

روسيا

FSFM

 11متوز 2012

14

باناما

UAF-PA

 16حزيران 2006

27

اجلزائر

CTRF

 13أيلول 2012

هيئة التحقيق الخاصة

 12متوز 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

توسيع عضوية جلنة
التنسيق الوطنية
ملكافحة تبييض األموال

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

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

تعيني أمني س ّر جديد
لهيئة التحقيق اخلاصة

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

إحالة مشروع تعديل
قانون مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب
ومشروع قانون نقل
األموال عبر احلدود
ومشروع قانون تبادل
املعلومات الضريبية إلى
مجلس النواب

إنشاء اللجنة الوطنية
لقمع متويل اإلرهاب
إصدار تعميم مصرف
لبنان الوسيط رقم 136
املوجه إلى مؤسسات
الصرافة
إصدار تعميم مصرف
لبنان األساسي
رقم  111اخلاص
بعمليات «احلوالة»

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

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

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

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
تعميمي مصرف
إصدار
ّ
لبنان الوسيطني رقم 264
و  272املوجهني إلى
مؤسسات الصرافة
إصدار إعالمات «الهيئة»
رقم  13 ،12و 14
انضمام هيئة التحقيق
اخلاصة إلى فريق مراجعة
ميثاق مجموعة «إغمونت»

إصدار تعميم مصرف
لبنان األساسي
رقم  126حول عالقة
املصارف واملؤسسات
املالية مع املراسلني
إنعقاد إجتماع فريق
املراجعة اإلقليمي
ملنطقة الشرق األوسط
وإفريقيا التابع ملجموعة
العمل املالي في بيروت
تقدمي لبنان رسمي ًا
لطلب عضوية مجموعة
العمل املالي ورفع
"الهيئة" ملشاركتها
في بعض فرق عمل
املجموعة

معاجلة هيئة التحقيق
اخلاصة للحالة رقم 2000

احلاالت ومهمات التدقيق امليداني في اإلجراءات

مهمات
التدقيق امليداني
في اإلجراءات

التقرير السنوي 25 20 1 2

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

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

آراء حول
الخـب ـ ـ ــرة
المكتسبة

ّ
«نظمت مجموعة «املينافاتف» بالتعاون مع البنك الدولي ووحدة اإلخبار املالي املغربية في الدار
البيضاء ،ورشة عمل إقليمية لتدريب املراقبني املصرفيني على التحقق من إجراءات مكافحة
ضمت ورشة العمل هذه نحو  50خبير ًا من منطقة الشرق
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،وقد ّ
األوسط وشمال إفريقيا ولقيت استحسان جميع املشاركني .لقد كان الهدف من هذه الدورة
مهمة وعلى املقاربة املبنية على املخاطر Risk Based Approach
تعريفهم على تقنيات رقابية ّ
وكيفية تطبيقها في مجال التحقق من اإلجراءات .وبفضل مشاركتنا في هذا احلدث ،اكتسبنا
خبرة تتناسب مع عملنا ضمن وحدة التحقق من اإلجراءات ،ومع مهامنا القاضية بإجراء رقابة
ميدانية على اجلهات امللزمة باإلبالغ .وسنحت لنا فرصة توسيع شبكة العالقات وتبادل أفضل
املمارسات واخلبرات مع احلضور».
زينا
وضاح

«تسنّت لي فرصة املشاركة في الكويت وملدة أسبوع في ورشة عمل تدريبية ّ
نظمها مركز
اإلﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ التابع لصندوق النقد الدولي تناولت التعديالت على
املعايير الدولية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .وشملت ورشة العمل أنشطة ع ّدة ،منها
احملاضرات والتمارين التطبيقية واملناقشات اجلماعية التي ر ّكزت على تقييم املخاطر واملقاربة
املبنية على املخاطر وأهمية التدابير الوقائية (العناية الواجبة جتاه الزبون وحفظ السجالت).
كما ُطرحت على بساط البحث مواضيع شتّى منها دور الهيئات املعنية مبكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب ،كاألجهزة املعنية بإنفاذ القانون والسلطات القضائية ووحدات اإلخبار املالي،
وكيفية تفاعلها على املستوى الوطني ،فض ً
ال عن التعاون الدولي الذي يشمل املساعدة القانونية
ّ
بكم من املعلومات حول
احلدث
هذا
دني
زو
وقد
املجرمني.
وتسليم
واملصادرة
والتجميد
املتبادلة
ّ
ّ
متويل اإلرهاب واملتطلبات اجلديدة املتعلقة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل».
محمد
«في السنة املاضية ،أرسلت هيئة التحقيق اخلاصة أحد زمالئي إلى أملانيا لزيارة املصرف
املركزي األملاني واملشاركة ملدة أسبوع في دورة دولية مخصصة للمصارف املركزية حول
مكافحة تبييض األموال .ولدى عودته ،أطلعني زميلي على هذه التجربة املميزة .وحلسن احلظ،
قررت «الهيئة» أن ترسلني هذا العام إلى املصرف املركزي األملاني للمشاركة بدوري في دورة
مماثلة ملدة خمسة أيام ،متحورت حول العقوبات التي تفرضها األمم املتحدة وتطبيقها من قبل
اإلحتاد األوروبي ،فض ً
ال عن اإلجراءات والتدابير الرقابية التي يعتمدها املصرف املركزي
األملاني في مجال مكافحة تبييض األموال وأنشطة وحدة اإلخبار املالي األملانية واملعايير
الدولية ملكافحة تبييض األموال واإلطار القانوني األملاني .وعلى هامش هذه الزيارة ،تسنّى لي
التجول في مدينة فرانكفورت واكتشاف معاملها».
ّ
بسام
26
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العمل كالندوات وورش العمل التي ّ
تنظمها «الهيئة» في لبنان بالتعاون مع هيئات أخرى
أو تلك التي تنظم في اخلارج من قبل السلطات املعنية كاإلحتياطي الفيدرالي األميركي
واملصرف املركزي الفرنسي والشرطة الفدرالية األسترالية .أما زيارات املوظفني إلى عدة
وحدات إخبار مالي أجنبية ( )FIUsكوحدة اإلخبار املالي الفرنسية ( )Tracfinووحدة
اإلخبار املالي األميركية ( )FinCENووحدة اإلخبار املالي األسترالية ( )Austracفالغرض
منها تنمية العالقات وتبادل اخلبرات.

وعالوة على مشاركة املوظفني في دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية ،ال ب ّد من ذكر برنامج
التعليم املهني املتواصل ( )CPEالذي يرمي إلى استكمال املبادرات التدريبية التي تتخذها
التوجهات واملعايير في مجال مكافحة تبييض
«الهيئة» ،وذلك من خالل إطالع املوظفني على أحدث
ّ
تهتم «الهيئة» بشكل خاص بتلبية احلاجات التدريبية لألجهزة
األموال ومتويل اإلرهاب .كما
ّ
الوطنية األخرى املعنية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،وألجل ذلك تخصص «الهيئة»
املوازنات الالزمة لتأمني التدريب املستمر بحيث تُبقي نشاطات التدريب في ضمن أولوياتها.
ّ
«نظمت هيئة التحقيق اخلاصة ملدة أربعة أيام في بيروت وبالتعاون مع الشرطة الفدرالية
األسترالية ،ورشة إقليمية حول مكافحة متويل اإلرهاب .قدم خبراء أستراليون ومن «الهيئة»
املعنية بإنفاذ القانون ووحدات إخبار مالي
ضم السلطات
متنوع
مواد قيمة إلى جمهور
ّ
ّ
ّ
من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وكانت مشاركتنا في هذا احلدث إلى جانب
قيمة بفضل املناقشات املستمرة
خبراء إقليميني وعدد من زمالئنا في «الهيئة» جتربة ّ
وتبادل اخلبرات .وقد تضمنت الورشة عرض ًا تفاعلي ًا حلاالت واقعية ،فض ً
ال عن شرح
مفصل لألدوات التحليلية والتقنيات املستخدمة وأهمية التنسيق الوطني بني األجهزة املعنية
ّ
والتعاون الدولي».
رانيا
وليد
«شاركنا إلى جانب إختصاصيني آخرين في ورشة العمل اإلقليمية حول التحليل التكتيكي التي
ّ
نظمها البنك الدولي في بيروت بالتعاون مع مجموعة «إغمونت» .وكانت هذه الفرصة في غاية
األهمية ،خاصة وأنها سنحت لنا فهم بعض املسائل بطريقة أفضل وأوضح .وخالل ورشة العمل
هذه ،متت مناقشة توصيات وتقييمات مجموعة «الفاتف» واإلضاءة على عمليات وحدة اإلخبار
مفصل لنشاطات مجموعة «إغمونت» وكيفية
املالي وتقنيات التحليل .كما جرى استعراض
ّ
تبادل املعلومات بشكل آمن بني أعضائها .عالوة على ذلك ،تناول احملاضرون مواضيع مثيرة
لإلهتمام ّ
واطلعنا على العقوبات والتدابير الوقائية والتعديالت األخيرة على معايير مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب».
رشيد
وجدي
مقر العمل وبرنامج
«بالنسبة إلى املوظفني اجلدد ،ال يتوقف اكتساب املعارف عند التدريب في ّ
التعليم املهني املتواصل ( )CPEداخل «الهيئة» ،بل يستكمل برغبة «الهيئة» في إرسالنا إلى
اخلارج وإطالعنا باستمرار على أحدث التوجهات واملعايير في مجال مكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب .ومن هذا املنطلق ،شاركت في مؤمتر ّ
نظمه املصرف املركزي اإليطالي في
روما حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وإساءة استخدام أنظمة الدفع ،حضره
خبراء أوروبيون في مجال مكافحة تبييض األموال ،فاطلعت عن كثب على التجربة اإليطالية
في مكافحة اجلرائم املالية وعلى عمل مختلف األجهزة اإليطالية املعنية مبكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب .وعلى هامش هذا املؤمتر ،تسنّى لي التمتّع بروما».
روبير
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دورات
تدريبية
تدريب محلي
التاريخ

املوضوع

اجلهة املنظمة
مديرية اإلعداد والتدريب في مصرف لبنان

املؤمتر اإلقليمي حول العمل املصرفي للشركات الصغيرة واملتوسطة

هيئة التحقيق اخلاصة

محاضرة حول آخر التعديالت على توصيات «الفاتف»

الفصل الثاني

مديرية اإلعداد والتدريب في مصرف لبنان

مؤمتر حول الدور املتغ ّير للمصارف املركزية

الفصل الثالث

هيئة التحقيق اخلاصة

مؤمتر حول التوصيات اجلديدة ملجموعة العمل املالي

الفصل األول

عدد املوظفني
املشاركني
1
املوظفون املعنيون
2
املوظفون املعنيون

تدريب إقليمي ودولي
التاريخ
الفصل األول

الفصل الثاني

الفصل الثالث
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اجلهة املنظمة

احلدث/املكان

عدد املوظفني
املشاركني

مجموعة «إغمونت»/البنك الدولي

ورشة عمل إقليمية حول التحليل التكتيكي (بيروت ،لبنان)

4

مجموعة «إغمونت»/البنك الدولي

ورشة عمل إقليمية لتدريب املدربني (بيروت ،لبنان)

1

هيئة التحقيق اخلاصة/
الشرطة الفدرالية األسترالية

ورشة عمل إقليمية حول مكافحة متويل اإلرهاب (بيروت ،لبنان)

8

املصرف املركزي اإليطالي

مؤمتر حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وإساءة استخدام أنظمة
الدفع :التطورات الدولية واألطر احمللية (روما ،إيطاليا)

1

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا /البنك الدولي/
وحدة اإلخبار املالي املغربية

مؤمتر حول مراقبة اإللتزام مبوجبات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
(الدار البيضاء ،اململكة املغربية)

3

مؤمتر حول مكافحة تبييض األموال
(فرانكفورت ،أملانيا)

1

مؤمتر حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب (الكويت ،الكويت)

1

البنك املركزي األملاني
صندوق النقد الدولي

هيئة التحقيق الخاصة

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

الفصل األول

اجلهة املنظمة
مجموعة «إغمونت»

إجتماعات فرق عمل مجموعة «إغمونت» (مانيال ،الفيليبني)

وحدة اإلخبار املالي الفرنسية/
املصرف املركزي الفرنسي

زيارة إلى وحدة اإلخبار املالي الفرنسية واملصرف املركزي الفرنسي
(باريس ،فرنسا)

1

موفد

السفارة األميركية

دورة تدريبية حتضيرية ملهمة تقييم بلد من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
(ع ّمان ،األردن)

1

محاضر

2

محاضران

1

محاضر

1

محاضر

اإلجتماع العام اخلامس عشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا (ج ّدة ،اململكة العربية السعودية)

3

ضمن وفد
«الهيئة»

ورشة عمل إقليمية حول مكافحة متويل اإلرهاب (بيروت ،لبنان)

1

محاضر

دورة تدريبية حول مكافحة تبييض األموال موجهة إلى املسؤولني عن اإلمتثال
واملدققني الداخليني لدى املصارف (بيروت ،لبنان)

2

محاضران

ورشة مخصصة ملجموعة من مراقبي جلنة الرقابة على املصارف (بيروت ،لبنان)

3

محاضرون

مهمة البنك الدولي لتقييم بلد من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
(البلد املعني)

1

مق ّيم

2

موفدان

1

موفد

2

موفدان
محاضران

إحتاد املصارف العربية/اإلحتاد الدولي
للمصرفيني العرب
Central Banking Publications Ltd.

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا
هيئة التحقيق اخلاصة/
الشرطة الفدرالية األسترالية
هيئة التحقيق اخلاصة/
جمعية املصارف في لبنان

هيئة التحقيق اخلاصة/
جلنة الرقابة على املصارف
البنك الدولي
«مسار كيمبرلي»

املؤمتر الدوري لـ «مسار كيمبرلي» (واشنطن ،الواليات املتّحدة األميركية)

مصرف لبنان

برنامج املتدربني :التجربة اللبنانية في مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
(بيروت ،لبنان)

2

مجموعة «إغمونت»

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة «إغمونت» (سانتبيترسبرغ ،روسيا)

3

هيئة التحقيق اخلاصة/
مجموعة العمل املالي

إجتماع فريق املراجعة اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا التابع ملجموعة
العمل املالي (بيروت ،لبنان)

ضمن وفد
«الهيئة»

1

موفد

دورة تدريبية لوفد بلد من مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا (بيروت ،لبنان)

3

محاضرون

دورة تدريبية حول مكافحة تبييض األموال موجهة إلى املسؤولني عن اإلمتثال
واملدققني الداخليني لدى املصارف (بيروت ،لبنان)

2

محاضران

1

موفد

1

محاضر

هيئة التحقيق اخلاصة/بلد من مجموعة
العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

مجموعة العمل املالي
مجموعة «إغمونت»

وحدة اإلخبار املالي القبرصية

إحتاد املصارف العربية/اإلحتاد الدولي
للمصرفيني العرب
السفارة األميركية
مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا

30

مؤمتر حول تط ّورات املعايير الدولية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
وقانون اإلمتثال الضريبي ( FATCAع ّمان ،األردن)
دورة تدريبية حول كيفية تطبيق املقاربة املبنية على املخاطر ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب (لندن ،اململكة املتحدة)

«مسار كيمبرلي»/
وزارة اإلقتصاد والتجارة اللبنانية

هيئة التحقيق اخلاصة/
جمعية املصارف في لبنان

الفصل الرابع

ورشة عمل مخصصة لبعثة إفريقية (بيروت ،لبنان)

اجتماعات مع جلنة املراجعة التابعة لـ «مسار كيمبرلي» حول زيارتها للبنان
(بيروت ،لبنان)

مجموعة العمل املالي

الفصل الثالث

ضمن وفد
«الهيئة»

3

مصرف لبنان

الفصل الثاني

احلدث/املكان

عدد
املوظفني
املشاركني

نوع املشاركة

هيئة التحقيق الخاصة

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي (روما ،إيطاليا)

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

اإلجتماعات اخلاصة مبشروع مراجعة ميثاق مجموعة «إغمونت» (باريس ،فرنسا)

1

مؤمتر حول تط ّورات املعايير الدولية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
وقانون اإلمتثال الضريبي ( FATCAبيروت ،لبنان)

1

محاضر

ورشة عمل حول اإلستخبارات والتحقيقات املالية
(بلد من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا)

1

محاضر

اإلجتماع العام السادس عشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا (مراكش ،اململكة املغربية)

1

ضمن وفد
«الهيئة»/مق ّيم

ندوة حول مكاتب استرداد األصول املنهوبة (أيانابا ،قبرص)

موفد

مشاركات أمني الس ّر
التاريخ

الفصل األول

الفصل الثاني

اجلهة املنظمة

مجموعة «إغمونت»
مصرف لبنان/اخلزانة األميركية

اإلجتماع مبسؤولني من اخلزانة األميركية واإلحتياطي الفدرالي األميركي
ووحدة اإلخبار املالي األميركية  FinCenوالبنك الدولي
(واشنطن ،الواليات املتحدة األميركية)

مجموعة العمل املالي

اإلجتماع العام ملجموعة العمل املالي (باريس ،فرنسا)

مجموعة «إغمونت»/البنك الدولي

ورشة عمل إقليمية حول التحليل التكتيكي وتدريب املدربني (بيروت ،لبنان)

كلمة إفتتاح

إحتاد املصارف العربية

املؤمتر املصرفي العربي لعام ( 2012أبو ظبي ،اإلمارات العربية املتحدة)

مشارك

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا

اإلجتماع العام اخلامس عشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا (ج ّدة ،اململكة العربية السعودية)

رئيس وفد «الهيئة»

هيئة التحقيق اخلاصة/
الشرطة الفدرالية األسترالية

«مسار كيمبرلي»/وزارة اإلقتصاد
والتجارة اللبنانية
مجموعة «إغمونت»
هيئة التحقيق اخلاصة

هيئة التحقيق اخلاصة/
مجموعة العمل املالي

رئيس وفد «الهيئة»

ورشة عمل إقليمية حول مكافحة متويل اإلرهاب (بيروت ،لبنان)
منتدى األسواق املالية (بيروت ،لبنان)
اجتماعات مع جلنة املراجعة التابعة لـ «مسار كيمبرلي» حول زيارتها للبنان
(بيروت ،لبنان)
اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة «إغمونت»
(سانتبيترسبرغ ،روسيا)

مؤمتر حول التوصيات اجلديدة ملجموعة العمل املالي (بيروت ،لبنان)

إجتماع فريق املراجعة اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا التابع
ملجموعة العمل املالي (بيروت ،لبنان)

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا

كلمة إفتتاح
كلمة إفتتاح
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وزارة الشؤون اإلقتصادية/املعهد
العالي للدراسات الدولية والتنموية

إجتماعات عمل
رئيس وفد «الهيئة»

دورة تدريبية لوفد بلد من مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا (بيروت ،لبنان)

مجموعة «إغمونت»

ضمن وفد
«املينافاتف»

محاضر

وحدة اإلخبار املالي السعودية/
مجلس التعاون اخلليجي

مجموعة العمل املالي

إجتماعات عمل

كلمة إفتتاح

ورشة عمل حول التعديالت اجلديدة على توصيات مجموعة العمل املالي
(الرياض ،اململكة العربية السعودية)
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الفصل الرابع

احلدث/املكان
إجتماعات فرق عمل مجموعة «إغمونت» (مانيال ،الفيليبني)

املركز اإلستشاري اللبناني للبيانات
واإلستثمار

الفصل الثالث

نوع املشاركة

توقيع مذكرة تفاهم (بيروت ،لبنان)

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

اإلجتماعات اخلاصة مبشروع مراجعة ميثاق مجموعة «إغمونت»
(باريس ،فرنسا)

مشارك
إجتماعات عمل
كلمة إفتتاح
ضمن وفد
«املينافاتف»
إجتماعات عمل
مشارك

التطور املالي ،اإلستقرار والنمو (جينيف ،سويسرا)
اإلجتماع العام السادس عشر ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا (مراكش ،اململكة املغربية)

رئيس وفد «الهيئة»
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مجموعة من
المحصنة
الحاالت
ّ

تمويل إرهاب
طلب مساعدة :تلقّت هيئة التحقيق اخلاصة ،عبر املوقع اإللكتروني اآلمن ملجموعة «إغمونت»،
طلب مساعدة أرسلته وحدة إخبار مالي نظيرة نياب ًة عن شرطتها الوطنية (تعاون غير
مباشر بني سلطات غير نظيرة  )Indirect Diagonal Cooperationوكانت هذه الوحدة
األجنبية تطلب املساعدة في حتقيق حول قضية متويل إرهاب يشمل عدد ًا من مواطنيها،
بحث ًا عن معلومات مالية محددة حول عدد من التحويالت اخلارجية.
أن أحد املشتبه بهم
التحليل والتحقيق :كشفت «الهيئة» من خالل املعلومات املتوفرة لديها ّ
يبيض عائدات جرمية عبر أوروبا والشرق األوسط وآسيا .كما أظرهت
كان على األرجح ّ
وتهرب ضريبي إلى خارج
التحقيقات حتويل أموال نقدية وأموال متأتية من عمليات احتيال
ّ
يتم التحقيق معها
البلد الذي تقع فيه الوحدة التي طلبت املساعدة ،وذلك لصالح منظمات ّ
التورط في نشاطات إرهابية.
بتهمة
ّ

أن أحد املشتبه
من جهة أخرى ،أظهرت السجالت املصرفية التي حصلت عليها «الهيئة» ّ
بهم يحمل جنسي َتني وأنه فتح مؤخر ًا حساب ًا في مصرف لبناني .وإثر مراجعة البيانات
املصرفية وحتليلها ،تبينّ أن هذا احلساب تلقى ع ّدة حتاويل إلكترونية صادرة من بلد
الوحدة امللتمسة ،يناهز مجموعها الـ 600.000دوالر ،وقد تلتها سحوبات نقدية عديدة
بنفس املبلغ تقريب ًا.
التدابير املتخذة :أحالت «الهيئة» نتائج التحقيق إلى وحدة اإلخبار املالي التي طلبت
املساعدة في التحقيق التي جتريه.

احتيال
اإلبالغ عن عملية مشبوهة :قام مصرف محلي بفتح حساب مبوجب وكالة باسم شركة
التعرف الالزمة واتخذ تدابير العناية
ميلكها مواطن أجنبي ،واستحصل على مستندات
ّ
الواجبة جتاه كل من العميل والوكيل .وخالل العام ،تلقّى احلساب حتويالت عديدة ،منها
تنبه له املسؤول عن اإلمتثال في املصرفُ .
فطلب من ممثل
حتويل إلكتروني ملبلغ كبير ّ
احملولة .إال أن هذا األخير ق ّدم
واألموال
التحويل
شرعية
الشركة تقدمي مستندات تثبت
ّ
وثائق شحن وفواتير غير موقّعة تتعارض املعلومات الواردة فيها مع تفاصيل التحويل
وكميتها وقيمتها) عالوة على ذلك ،عجز
اإللكتروني (اختالف في التواريخ وفي نوعية السلع ّ
ممثل الشركة عن تقدمي عقد البيع وامليزانية املدققة للشركة .وبالتالي ،رفع املصرف إلى هيئة
التحقيق اخلاصة إبالغ ًا عن عملية مشبوهة.
أولي ًا وحتلي ً
ال للسجالت املصرفية وكشوفات
التحليل والتحقيق :أجرت «الهيئة» حتقيق ًا ّ
أن نسبة مربحية الشركة ال
احلساب وأمنوذج معرفة العمالء التي وردتها ،فتبينّ لها ّ
وأن حسابها تلقى حتويالت ببضعة ماليني من
تتناسب مع التحويالت الى حساباتها حيث ّ
الدوالرات ،تلتها على الفور عمليات حتويل صادرة من هذا احلساب مببالغ مماثلة .غير
أن «الهيئة» لم تعثر على أي سبب مقنع أو مبرر اقتصادي لإلحتفاظ بحساب في مصرف
ّ
توضح العالقة بني اآلمر بالتحويل والشركة.
لبناني ،كما أن املعلومات التي ّ
مت جمعها لم ّ
أن مدير
باإلضافة إلى ذلك ،أظهرت املعلومات التي وردت من وحدة إخبار مالي نظيرة ّ
عام الشركة يخضع لتحقيق بتهمة اإلحتيال وسوء اإلدارة وتبييض األموال.
التدابير املتخذة :قررت «الهيئة» جتميد األرصدة وإحالة القضية إلى املدعي العام التمييزي
وإرسال النتائج التي توصلت إليها إلى وحدة اإلخبار املالي النظيرة املعنية.
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فساد
اإلبالغ عن عملية مشبوهة :قام مصرف محلي في سنة  2012بفتح حساب ملواطن لبناني
واتخذ تدابير العناية الواجبة جتاه العميل فاستحصل على مستندات التعريف الالزمة ومأل
أمنوذج معرفة العميل الذي بينّ أن صاحب احلساب يعمل في القطاع العام وأن حالته
صنّف العميل على أنه
املالية متواضعة.
وبناء على متطلبات املقاربة املبنية على املخاطرُ ،
ً
ووضع حسابه حتت رقابة مشددة .وبعد بضعة أشهر،
معرض سياسي ًا (ُ )PEP
شخص ّ
كشف البرنامج املعلوماتي املتخصص لدى املصرف أن احلساب املذكور تلقّى عدة ودائع
تقل الواحدة منها عن  10.000دوالر ،مما ّ
نقدية ّ
يدل بوضوح على رغبة العميل تفادي
ملء استمارة العمليات النقدية ( .)CTSوعند سؤال العميل عن مصدر األموال ،توتّر وق ّدم
معلومات متناقضة إذ زعم في البداية أن هذه األموال هي سحوبات قام بها من حساب
مصرفي آخر ثم ادعى بأنّها عمولة تقاضاها على بيع عقار ،عندها أرسل املصرف إلى هيئة
التحقيق اخلاصة إبالغ ًا عن عملية مشبوهة.
التحليل والتحقيق :أجرت «الهيئة» حتلي ً
أولي ًا للسجالت املصرفية التي وردتها ،مبا فيها
ال ّ
تبرر عمليات
أن وضع العميل املالي متواضع ّ
أمنوذج معرفة العميل ،فتبينّ لها ّ
وأن مهنته ال ّ
اإليداع النقدية التي بلغ عددها  27عملية وقارب مجموعها  260.000دوالر .وقد زادت
الشبهات بعد حتليل حركة احلساب وعدم مت ّكن املصرف من احلصول على مستندات تثبت
ومقر
ادعاءات صاحب احلساب باإلضافة إلى اختيار العميل فرع ًا مصرفي ًا بعيد ًا عن منزله
ّ
مت جمعها إلى أحتمال وجود عمليات فساد.
عمله .وأشارت املعلومات التي ّ
التدابير املتخذة :قررت «الهيئة» رفع
السرية املصرفية وجتميد رصيد احلساب ،وإحالة
ّ
القضية إلى املدعي العام التمييزي.

شخص أجنبي
مع ّرض سياسيًا
طلب مساعدة :تلقّت هيئة التحقيق اخلاصة طلب مساعدة من وحدة إخبار مالي نظيرة،
معرض سياسي ًا ،وعن
وذلك للحصول على معلومات عن أحد مواطنيها ،وهو شخص بارز ّ
عدد من شركائه .وكان هذا الشخص موضوع مالحقات قضائية في وطنه بتهمة تبييض
األموال بعد اتهامه باحلصول على أموال غير مشروعة وبتحويلها إلى مصارف ع ّدة في
بلدان أخرى منها لبنان.
عممت «الهيئة» أسماء املشتبه بهم على املصارف العاملة في لبنان
التحليل والتحقيقّ :
فتم حتديد ع ّدة حسابات في مصرفني ،وإثر
بهدف حتديد أية حسابات مصرفية محتملةّ ،
حتليل حركة هذه احلسابات ،تبينّ حصول حتويالت إلكترونية متكررة من احلسابات
املعرض سياسي ًا في اخلارج إلى لبنان ،يناهز مجموعها حوالي
التي ميلكها الشخص
ّ
الـ  150.000دوالر فاتخذت «الهيئة» املزيد من اإلجراءات وراسلت ع ّدة جهات محلية
معنية ،من بينها السجل العقاري ،بحث ًا عن معلومات حول أية ممتلكات عائدة للمشتبه
بهم وسجلهم العدلي.
التدابير املتخذة :أحالت «الهيئة» نتائج حتقيقاتها إلى وحدة اإلخبار املالي طالبة املساعدة،
املعرض سياسي ًا ُأدين مؤخر ًا في بلده بتهمة تبييض األموال.
علم ًا أن الشخص
ّ
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تمويه مصدر األموال
غير المشروع
اإلبالغ عن عملية مشبوهة :قصد مواطن أجنبي غير مقيم في لبنان مصرف ًا محلي ًا ()X
مسجلة في مراكز أوف
وفتح فيه ثالثة حسابات (أ ،ب ،ج) باسم ثالث شركات أوف شور
ّ
التعرف الالزمة
مستندات
شور في آسيا وأميركا الالتينية .واستحصل املصرف ( )Xعلى
ّ
املطبقة.
أن سبب اإلحتفاظ بحسابات مصرفية في لبنان هو الفائدة املرتفعة
وح ّدد ّ
ّ
أجنبيني أموا ًال أمرت بتحويلها إحدى
ثم ،تلقت احلسابات (أ ،ب ،ج) من مصرفَني
ومن ّ
َ
ً
مت حتويلها مجددا من هذه احلسابات إلى مصرف ثالث.
الشركات املذكورة أعاله ،سرعان ما ّ
تنبه لهذه التحويالت فأرسل إبالغ ًا عن عملية مشبوهة.
املصرف
أن املسؤول عن اإلمتثال في
غير ّ
ّ

التحليل والتحقيق :أظهر حتليل السجالت املصرفية الواردة من املصرف ( ،)Xومنها
مت
أن احلسابات (أ ،ب ،ج) تلقّت حتويالت ببضعة ماليني من الدوالرات ّ
كشوفات احلساباتّ ،
حتويلها الحق ًا إلى مصرف محلي آخر (املصرف .)Y
فوسعت «الهيئة» حتقيقاتها وراجعت السجالت املصرفية وسجالت التحويالت التي استحصلت
ّ
عليها من املصرف ( .)Yوكشفت املعلومات التي جمعتها ومستندات العناية الواجبة جتاه
وأن ثالثة زبائن غير
أن احلساب الذي تلقّى التحويالت يعود لشركة أوف شور (د) ّ
الزبون ّ
مقيمني من جنسيات مختلفة لديهم توقيع معتمد على احلساب .وإثر حتليل إضافي حلركة
احلساب ،تبينّ أنّه مت الحق ًا حتويل هذه األموال من لبنان إلى بلدان ع ّدة.

التدابير املتخذة :اتّصلت «الهيئة» بعدد من الوحدات النظيرة جلمع املزيد من املعلومات ،لكن،
أن التحويالت
أن األموال لم تودع في حساب ألجل ينتج فائدة عالية كما ُز ِعم أو ًال ،ومبا ّ
مبا ّ
تفتقر ألي مبرر اقتصادي ،اشتبهت «الهيئة» باحتمال وجود متويه ملصدر األموال فقررت
السرية املصرفية وإحالة القضية إلى املدعي العام التمييزي.
جتميد احلسابات ورفع
ّ

ﻣﺼﺮﻑ ﺃﺟﻨﺒﻲ »«٢
ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺝ«

ﻣﺼﺮﻑ ﺃﺟﻨﺒﻲ »«١
ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺝ«
ﲢﺎﻭﻳﻞ

١,٤٠٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

٣,٠٠٠,٠٠٠$

ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺃ«

١,٦٠٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﻠﻲ »«X
ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺏ«

ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺝ«

٥٠٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

١,٥٠٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

٢,٥٠٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

٢٥٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

١,٣٠٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﻠﻲ »«Y
ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺩ«
١٢٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

٢,٤٥١,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻮﻙ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

١,٠٠٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ
٦٤٧,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

ﻣﺼﺮﻑ ﺃﺟﻨﺒﻲ »«٣
ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﺮﻛﺔ »ﻫـ«

ﻣﺼﺮﻑ ﺃﺟﻨﺒﻲ »«٤
ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﺮﻛﺔ »ﻭ«
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إختالس
اإلبالغ عن عملية مشبوهة :قام مصرف محلي بفتح حسابات تداول باسم عميلَني
ثريني ،فض ً
مسجلة في لبنان ميلكها أحدهما .استحصل املصرف
ال عن حساب لشركة
ّ
ّ
ثم عينّ موظف ًا خاص ًا لتشغيل هذه
العمالء،
معرفة
مناذج
ومأل
الالزمة
املستندات
على
ّ
احلسابات ،إال أن التدقيق الداخلي العادي في املصرف أظهر قيام املوظف بعمليات غير
استمرت
فتم إرسال إبالغ عن عملية مشبوهة إلى هيئة التحقيق اخلاصة ،فيما
اعتياديةّ ،
ّ
التحقيقات الداخلية في املصرف.
التحليل والتحقيق :أجرت «الهيئة» حتلي ً
أولي ًا للسجالت املصرفية ،فتبينّ لها أن عمليات
ال ّ
غير قانونية لتداول ادوات مالية أجريت لدى املصرف ،أسفرت عن خسائر من جهة وعن
أرباح تقاضاها عدد من العمالء من جهة أخرى .وإثر حتليل إضافي للحساب املصرفي
الذي ميلكه املوظف املذكور ،تبينّ حصول حتاويل داخلية بني حسابات العمالء الذين
مت
مقربة ّ
استفادوا من األرباح ،تبعتها سحوبات نقدية وشيكات صادرة ألمر جهات ّ
جتيير بعضها الحق ًا إلى أطراف ثالثة و ُأودعت في املصرف نفسه وفي مصارف أخرى.
فقامت «الهيئة» بتعميم أسماء املشتبه بهم على املصارف العاملة في لبنان ومت حتديد
عدد من احلسابات املرتبطة .أصبح من الواضح أن املوظف تواطأ مع عدد من الزبائن
لتقاسم األرباح غير املشروعة.
مت رفع السرية املصرفية وجتميد جميع أرصدة احلسابات ذات الصلة،
التدابير املتخذةّ :
وأحيلت نتائج التحقيق إلى املدعي العام التمييزي ،طبق ًا للقانون اللبناني رقم  318ملكافحة
تبييض األموال.

ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﻠﻲ »«X

ﲢﺎﻭﻳﻞ

١٧٣,٨٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

٣٥٠,٠٠٠$

١٨٥,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

ﺷﻴﻜﺎﺕ

ﺷﻴﻜﺎﺕ

١٤٥,٥٠٠$

ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﻠﻲ »«Z
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳋﺎﺹ

١١٣,٦٠٠$
ﺳﺤﻮﺑﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ

١٩٨,٣٠٠$
ﺳﺤﻮﺑﺎﺕ ﻧﻘﺪﻳﺔ
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٢٧٥,٠٠٠$

ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺃ«

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳋﺎﺹ

٢١٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺤﻠﻲ »«Y

ﺣﺴﺎﺏ
ﻓﺮﺩﻱ »ﺝ«

ﺣﺴﺎﺏ
ﻓﺮﺩﻱ »ﺏ«

١,١٩٠,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ
٤٨,٠٠٠$
ﲢﺎﻭﻳﻞ

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﳌﻮﻇﻒ ﺍﳋﺎﺹ

٧٥,٠٠٠$ ١,٦٥٠,٠٠٠$ ٢,٣٠٠,٠٠٠$
ﺷﻴﻜﺎﺕ
ﲢﺎﻭﻳﻞ
ﺷﻴﻜﺎﺕ

ﺣﺴﺎﺏ
ﺷﺮﻛﺔ »ﺃ«

ﻣﺼﺮﻑ »«X
ﺣﺴﺎﺏ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺣﺴﺎﺏ
ﻓﺮﺩﻱ »ﺏ«

ﺣﺴﺎﺏ
ﻓﺮﺩﻱ »ﺝ«

الفصل الثالث
دور اللجنتان الوطنيتان

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

د .محمد البعاصيري
نائب حاكم مصرف لبنان

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

املراحل األساسية

• إقترح حاكم مصرف لبنان في أيلول  2002تأسيس جلنة وطنية لتنسيق
السياسات املتعلقة مبكافحة تبييض األموال.
• أنشئت هذه «اللجنة» بقرار من مجلس الوزراء في تشرين األول .2002
• يرأس «اللجنة» نائب حاكم مصرف لبنان وتضم أمني سر هيئة التحقيق
اخلاصة وممثلني عن كل من النيابة العامة التمييزية وجلنة الرقابة على
املصارف ومديريتي اجلمارك وقوى األمن الداخلي.
• أسندت إليها مهام عديدة ،أهمها تعزيز التنسيق بني السلطات الوطنية
املختصة.
• ترأسها خالل الفترة ( )2008-2002نائب حاكم مصرف لبنان ،الدكتور
مروان النصولي.
• إقترح حاكم مصرف لبنان في آب  2007توسيعها وزيادة أعضائها لتضم
سلطات مختصة جديدة.

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

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

اللّواء أشرف ريفي
املدير العام لقوى األمن الداخلي

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

املراحل األساسية

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

• أنشئت هذه «اللجنة» بقرار من مجلس الوزراء في أيلول .2007
• يرأس «اللجنة» ممثل وزارة الداخلية والبلديات وتضم ممثلني عن كل من
وزارة العدل ووزارة املالية ووزارة اخلارجية واملغتربني والنيابة العامة
التمييزية وهيئة التحقيق اخلاصة ومصرف لبنان.
• يرأسها منذ سنة  2007اللواء أشرف ريفي ،مدير عام قوى األمن الداخلي،
بصفته ممث ً
ال عن وزارة الداخلية والبلديات.
عينت «اللجنة» أمانة سر لها في سنة .2008
• ّ
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الحاالت الواردة
وضعية احلاالت الواردة

احلاالت الواردة
العدد

النسبة من
املجموع

حاالت متت
إحالتها*

النسبة من
املجموع

حاالت لم تتم
إحالتها

النسبة من
املجموع

حاالت قيد
التحقيق

النسبة من
املجموع

من قبل جهات محلية

185

%65.1

58

%20.4

68

%23.9

59

%20.8

من قبل جهات خارجية

99

%34.9

58

%20.4

7

%2.5

34

%12

املجموع

284

%100

116

%40.8

75

%26.4

93

%32.8

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

ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ

٪٦٥

٪٣٥
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ

ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ

٪٢٦
٪٣٣

٪٤١

ﲤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

مالحظة :إن الـ  50حالة قيد التحقيق املشار إليها في التقرير السنوي لعام  2011قد مت البت بها خالل العام  2012وفق ًا ملا يلي:
 16حالة متت إحالتها و 28حالة لم تتم إحالتها وال تزال  6حاالت قيد التحقيق.
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البيانات اإلحصائية

رفع السرية المصرفية

والتزويد بالمعلومات
حاالت واردة حاالت جرى التحقيق فيها

حاالت تمت إحالتها
تزويد بالمعلومات

العدد

العدد

النسبة من
المجموع

من قبل جهات محلية

185

126

%44.4

35

من قبل جهات خارجية

99

65

%22.9

57

%87.7

284

191

%67.3

92

%48.2

المجموع

حاالت قيد التحقيق

رفع السرية المصرفية
العدد

النسبة من
المجموع
%20.8

النسبة من حاالت
جرى التحقيق فيها

العدد

النسبة من حاالت
جرى التحقيق فيها

العدد

59

%27.8

23

%18.3

%12

1

%1.5

34

%32.8

24

%12.6

93

ﺍﻟﺴﺮﻳﺔﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺭﻓﻊﺭﻓﻊﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

ﺗﺰﻭﻳﺪﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺗﺰﻭﻳﺪ
ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺗﺰﻭﻳﺪﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺗﺰﻭﻳﺪ
ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺟﻬﺎﺕﻣﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻦﻣﻦﻗﺒﻞﻗﺒﻞﺟﻬﺎﺕ
ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺟﻬﺎﺕﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﻦﻣﻦﻗﺒﻞﻗﺒﻞﺟﻬﺎﺕ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺮﻳﺔﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺭﻓﻊﺭﻓﻊﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

١٤٠
١٤٠

١٢٦
١٢٦

١٢٠
١٢٠

٦٥٦٥

١٠٠
١٠٠

٥٧٥٧

٨٠٨٠

٥٩٥٩

٦٠٦٠

٣٥٣٥

٤٠٤٠
٢٠٢٠
٠٠

ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖﻓﻴﻬﺎ
ﺟﺮﻯﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺟﺮﻯ
ﻓﻴﻬﺎ

ﺗﺰﻭﻳﺪﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺗﺰﻭﻳﺪ
ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

٢٣٢٣

٣٤٣٤

١١

ﺍﻟﺴﺮﻳﺔﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺭﻓﻊﺭﻓﻊﺍﻟﺴﺮﻳﺔ
ﺍﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻗﻴﺪﻗﻴﺪﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

ﻣﻦﻣﻦﻗﺒﻞﻗﺒﻞ
ﺟﻬﺎﺕﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﺟﻬﺎﺕ
ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﻦﻣﻦﻗﺒﻞﻗﺒﻞ
ﺟﻬﺎﺕﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺟﻬﺎﺕ
ﻣﺤﻠﻴﺔ
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تفصيل الحاالت

وفق الجرم األصلي

*

عدد الحاالت الواردة من
قبل جهات محلية

عدد الحاالت الواردة من قبل
جهات خارجية

مجموع عدد الحاالت الواردة

النسبة من املجموع العام

تزوير

26

2

28

%12.3

إرهاب أو تمويل إرهاب

1

12

13

%5.7

4

12

5.3%

8

إختالس أموال خاصة

2

إختالس أموال عامة

1

جرائم منظمة

0

تجارة مخدرات

4

5

3

3

%1.3

3

%1.3

9

%3.9

غير مصنف

89

71

160

%70.2

المجموع العام

129

99

228

%100

*
اللبنانية و 26حالة مساعدة إدارية من لجنة الرقابة على المصارف.
بإستثناء  30حالة نقل أموال عبر الحدود مبلّغ عنها من قبل الجمارك ﺗﺰﻭﻳﺮ
ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺭﻫﺎﺏ

ﺗﺰﻭﻳﺮ

ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺭﻫﺎﺏ
ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ

ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ

ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ
ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﲡﺎﺭﺓ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ

ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ

ﲡﺎﺭﺓ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ

٧١

٨٩
٧١

٨٩

٢٦
٢٦
١٢
٨

١٢
٨

٢
٢

٤

١

ﻭﻳﺮ
ﺗﺰ

ﺇ

ﺧﺘﻼ

ﺎﺏ
ﺭﻫ

ﺇ

ﺇ
ﺧﺘﻼ

ﺃﻭ

ﻭﻳﺮ
ﺗﺰ

ﺇ
ﺎﺏ
ﺭﻫ

ﺧﺘﻼ
ﺇ
ﻞﺇ
ﲤﻮﻳ

ﺃﻭ

ﺱ

ﺎﺏ

ﺭﻫ

ﻞﺇ

ﲤﻮﻳ

ﺭﻫ

ﺎﺏ

ﺃﻣ
ﻮﺍﻝ

ﺧﺎ
ﺻﺔ

ﺎﻣﺔ

ﻝﻋ

ﻈﻤﺔ
ﻣﻨ

ﻣﻮﺍ
ﺱﺃ
ﻼ
ﺇﺧﺘ ﺻﺔ
ﺧﺎ
ﻮﺍﻝ
ﺃﻣ
ﺱ

ﻈﻤﺔ
ﻣﻨ

ﲡﺎﺭ
ﺓﻣ
ﺍﺕ

ﺨﺪﺭ

ﺍﺋﻢ
ﺟﺮ
ﺎﻣﺔ
ﻝﻋ
ﻣﻮﺍ
ﺱﺃ

ﺍﺋﻢ

ﺟﺮ

ﲡﺎﺭ
ﻏﻴ

ﺍﺕ

ﻨﻒ

ﺼ

ﺮﻣ

ﺨﺪﺭ

ﺓﻣ

ﺮﻣ
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٠

٤

ﺼ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ

١
٢

٣٠

٥

ﻨﻒ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ

١

٢

٤

ﻏﻴ

١

٤

٣

٥

حاالت موضوعها

اإلرهاب أو تمويل اإلرهاب
حاالت جرى التحقيق فيها

حاالت واردة

حاالت قيد التحقيق

حاالت تمت إحالتها

عدد
الحاالت

عدد
األسماء

عدد
الحاالت

النسبة من
الحاالت
الواردة

عدد
الحاالت

النسبة من
الحاالت
الواردة

عدد
الحاالت

النسبة من
الحاالت الواردة

الشرطة

1

2

1

%100

1

%100

0

%0

مجموع المصادر المحلية

1

2

1

%100

1

%100

0

%0

األمم المتحدة/مجلس األمن

7

17

3

%42.9

3

%42.9

4

%57.1

وحدات اإلخبار المالي

5

6

4

%80

4

%80

1

%20

مجموع المصادر الخارجية

12

23

7

%58.3

5

%41.7

المجموع

13

25

8

%61.5

5

%38.5

%58.3
7
ﺍﻷﻣﻦ
ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ/ﻣﺠﻠﺲ

٪٥٣٫٨

8

%61.5

ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ/ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ

٪٥٣٫٨

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺎﻟﻲ

٪٣٨٫٥

ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ

٪٧٫٧

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺎﻟﻲ

٪٣٨٫٥

ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ

٪٧٫٧

١٧

٢٠

٦

١٥

٢

١٧

١٠
٥

٢٠
١٥

٠

ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴﺔ

٢

ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ/
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ

٦

ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭ ﺍﳌﺎﻟﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ

١٠
٥
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تفصيل المعالجات
الفصل األول

الفصل الثاني

النسبة من

العدد

مجموع

الفصل األول

النسبة من

العدد

مجموع

الفصل الثاني

الفصل الثالث
النسبة من

العدد

مجموع

الفصل الثالث

املجموع

الفصل الرابع
النسبة من

العدد

مجموع

الفصل الرابع

العام

إبالغات

304

%84.9

25

%32.9

55

%57.9

50

%51

434

%69.2

طلبات املساعدة

47

%13.1

42

%55.3

30

%31.6

37

%37.8

156

%24.9

5

%1.4

6

%7.9

8

%8.4

11

%11.2

30

%4.8

2

%0.6

3

%3.9

2

%2.1

0

%0

7

%1.1

358

%100

76

%100

95

%100

98

%100

627

%100

تصاريح نقل أموال عبر
احلدود

مختلف
املجموع العام

٤٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠

71

٥٠
٠

46

العدد

النسبة من املجموع

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

ﺇﺑﻼﻏﺎﺕ

ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻧﻘﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﳊﺪﻭﺩ

ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ

ﻣﺨﺘﻠﻒ

البيانات اإلحصائية

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

تفصيل وفق

المصدر والنوع
العدد

النسبة من المجموع العام

لجنة الرقابة على المصارف

2

%0.3

مفوضي المراقبة

26

%4.1

مؤسسات مالية

3

شركات تحويل أموال

15

%0.5

شركات صرافة

1

%2.4

تصاريح الجمارك :نقل األموال عبر الحدود

434
30

%69.2

شرطة

9

%1.4

لجنة الرقابة على المصارف

26

%4.1

مصرف لبنان

1

%0.2

جمارك

3

مجموع طلبات المساعدة المحلية

39

%0.5
%6.2

سلطات إنفاذ قانون أجنبية

1

%0.2

أنتربول

4

%0.6

األمم المتحدة  /مجلس األمن

8

%1.3

وزارات أجنبية  /سفارات

4

%0.6

مصارف

387

مجموع اإلبالغات

وحدات اإلخبار المالي

%61.7

%0.2

%4.8

%12.8

80

هيئات رقابية أجنبية

2

%0.3

سلطات قضائية أجنبية

18

%2.9

ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ
 117ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
٪٥ 7 ٪١

مجموع طلبات المساعدة الخارجية

مختلف (مصدر داخلي/خارجي)

المجموع العام

%18.7
ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

627

ﺍﻹﺑﻼﻏﺎﺕ

٪٦٩

ﻣﺨﺘﻠﻒ

٪١

%1.1

%100

٪١٩

ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ
ﻧﻘﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ

٪٥

ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ

ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ

٪٦

٪١٩

ﺍﻹﺑﻼﻏﺎﺕ

٪٦٩

ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﶈﻠﻴﺔ

٪٦

٤٥٠
٤٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠٣٨٧

٣٣

٢٦

٢٨

١٨

١٥

٩

٧

٨

٤

٤

٣

١٨

١٥

٩

٨

٧

٤

٤

٣

٢

ﻴﺔ/

٣٣

٢٨

٢٦

ﺟﻨﺒ

٨٠

ﺑﻮﻝ

ﻧﺘﺮ
ﺃ
ﺕﺃ
ﺯﺍﺭﺍ ﺍﺕ
ﻭ ﻔﺎﺭ
ﺳ
ﺑﻮﻝ
ﺮ
ﺘ
ﻠﻒ
ﺃﻧ
ﻨﺒﻴ
ﺨﺘ
ﺃﺟ
ﻣ
ﺪﺓ/
ﺕ
ﺤ
ﺯﺍﺭﺍ ﺍﺕ
ﺍﳌﺘ ﻣﻦ
ﻭ ﻔﺎﺭ
ﱈ ﺍﻷ
ﺳ
ﺍﻷ ﺲ
ﻣﺠﻠ
ﻠﻒ
ﺨﺘ
ﻣ
ﻃﺔ
ﺤﺪﺓ
ﺷﺮ
ﻮﻳﻞ
ﺍﳌﺘ
ﱈ ﺍﻷ
ﲢ
ﻴﺔ ﺍﻷ ﺲ
ﺕ
ﺮﻛﺎ
ﻣﺠﻠ
ﺟﻨﺒ
ﺷ
ﺔﺃ
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺎﺋﻴ
ﻀ
ﻃﺔ
ﺕﻗ
ﺷﺮ
ﲢﻮﻳ
ﻄﺎ
ﺳﻠ
ﻗﺒﺔ
ﺎﺕ
ﳌﺮﺍ
ﻑ ﺷﺮﻛ
ﺍ
ﻮﺍﻝ
ﺼﺎﺭ
ﺿﻲ
ﺃﻣ ﻀﺎ
ﺍﳌ
ﻣﻔﻮ
ﺕﻗ
ﻋﻠﻰ
ﻄﺎ
ﺔ
ﺑ
ﺳﻠ
ﺮﻗﺎ
ﺔ ﺍﻟ
ﳌﺮﺍ
ﳉﻨ
ﻲﺍ
ﺿ
ﻲ ﻣﻔﻮ
ﻙ
ﳌﺎﻟ
ﻤﺎﺭ
ﺭﺍ
ﺟ
ﺎﺑﺔ
ﺧﺒﺎ
ﻟﺮﻗ
ﺔﺍ
ﺍﻹ
ﳉﻨ
ﺍﺕ
ﺣﺪ
ﻭ
ﺭﻙ
ﺟﻤﺎ
ﺭﻑ
ﺧﺒ
ﺼﺎ
ﺍﻹ
ﻣ
ﺍﺕ
ﺣﺪ
ﻭ

١٥٠
١٠٠
٥٠
٠

٨٠

٢

١

١

١

ﺎﺫ
ﺕ ﺇﻧﻔ ﺒﻴﺔ
ﻄﺎ ﺟﻨ
ﺳﻠ ﻥ ﺃ
ﻗﺎﻧﻮ ﻨﺎﻥ
ﻑ ﻟﺒ
ﺼﺮ
ﻣ
ﺍﻓﺔ
ﺻﺮ
ﺎﺕ
ﺒﻴﺔ
ﺷﺮﻛ
ﺟﻨ
ﺔﺃ
ﻗﺎﺑ
ﺕﺭ
ﻴﺌﺎ
ﻫ
ﺎﻟﻴﺔ
ﺕﻣ
ﺴﺎ
ﺆﺳ
ﻣ

١

١

١

ﻣ

ﺭﻑ
ﺼﺎ
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ﻔﺎﺫ
ﻧ
ﻄﺎﺕ ﺇ ﺟﻨﺒ
ﺳﻠ ﻥ ﺃ
ﻗﺎﻧﻮ ﻨﺎﻥ
ﻑ ﻟﺒ
ﺼﺮ
ﻣ
ﺻﺮﺍ
ﺎﺕ
ﺷﺮﻛ
ﺎﺑﺔ
ﺭﻗ
ﺎﺕ
ﻫﻴﺌ
ﻣﺎﻟ
ﺎﺕ
ﺳﺴ
ﻣﺆ

٤٥٠
٤٠٠
٣٥٠
٣٠٠
٢٥٠
٢٠٠
١٥٠
١٠٠
٥٠
٠

٣٨٧

مصدر طلبات المساعدة

الواردة من الخارج
عدد طلبات املساعدة

النسبة من املجموع

بلجيكا

8

%6.8

هونغ كونغ

بلغاريا

1

%0.9

كازاخستان

2

كرواتيا

3

%2.6

قرغيزستان

1

%0.9

قبرص

3

%2.6

الفلبين

1

%0.9

فرنسا

10

%8.5

سنغافورة

1

%0.9

جيرنزي

2

%1.7

سري النكا

1

%0.9

هولندا

2

%1.7

روسيا

1

%0.9

ليتوانيا

1

%0.9

تركيا

1

%0.9

البرتغال

2

%1.7

آسيا

9

%7.7

رومانيا

1

%0.9

األردن

4

%3.4

السويد

1

%0.9

الكويت

1

%0.9

سويسرا

3

%2.6

سوريا

6

%5.1

أوكرانيا

2

%1.7

اإلمارات العربية المتحدة

2

%1.7

المملكة المتحدة

3

%2.6

الشرق األوسط والخليج العربي

13

%11.1

أوروبا

42

%35.9

الكاميرون

1

%0.9

أنغويال

1

%0.9

مصر

1

%0.9

األرجنتين

1

%0.9

ليبيا

1

%0.9

البرازيل

1

%0.9

موريشيوس

1

%0.9

كولومبيا

1

%0.9

جنوب أفريقيا

1

%0.9

كوراساو

3

%2.6

تونس

1

%0.9

غرناطة

1

%0.9

أفريقيا

6

%5.1

غواتيماال

2

%1.7

أستراليا

3

%2.6

أميركا الجنوبية

10

%8.5

نيوزيلندا

1

%0.9

كندا

2

%1.7

األمم المتحدة  /مجلس األمن

23

%19.7

الواليات المتحدة

8

%6.8

المجموع

117

%100

أميركا الشمالية

10

%8.5

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﳉﻨﻮﺑﻴﺔ

٪٨

عدد طلبات املساعدة

النسبة من املجموع

1

%0.9
%1.7

ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

٪٨

ﺁﺳﻴﺎ

٪٨

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ

٪٣٦

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﻭﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ

٪١١

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٪٥

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ/ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ

٪٢٠

48
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ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ٪٣
٪١

التوزيع الجغرافي

لإلبالغات
ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ
بيروت
جبل لبنان
لبنان الجنوبي
لبنان الشمالي
البقاع

عدد اإلبالغات

٪١١

ﺑﻴﺮﻭﺕ

٪٨٣

359

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ

٪٣

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

٪٢

ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ

٪١

المجموع

النسبة من المجموع
%82.7

49

%11.3

13

%3

7

%1.6

6

%1.4

434

%100

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﺑﻴﺮﻭﺕ

٪١١

٪٨٣

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ

٪٣

ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

٪٢

ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ

٪١

٣٥٩

٤٩

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﺑﻴﺮﻭﺕ

١٣
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﳉﻨﻮﺑﻲ

٦

٧
ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺒﻘﺎﻉ

٣٥٩
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المؤشرات
٪١٢
2012 - 2001

ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ

بحسب اجلرائم األصلية

ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ
)ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ(

املص ّنفة
٪٢٢

ﺗﺰﻭﻳﺮ

ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ

٪٣٩

٪١٢

ﺇﲡﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ
ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ
٪١
)ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ(

٪٢٢

ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ

٪٣

ﺗﺰﻭﻳﺮ

ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺭﻫﺎﺏ

٪٣٩

٪٢٣

ﺇﲡﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ

٪١

ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ

٪٣

ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺭﻫﺎﺏ

٪٢٣

٥٠
٤٥
٤٠
٣٥
٣٠
٢٥
٥٠
٢٠
٤٥
١٥
٤٠
١٠
٣٥
٥
٣٠
٠
٢٥
٢٠

٢٠٠١

٢٠٠٢

١٥
١٠
٥
٠

٢٠٠٣
ﺗﺰﻭﻳﺮ
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ﺇﲡﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺭﻫﺎﺏ

ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ
ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ )ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ(

٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣
ﺗﺰﻭﻳﺮ

البيانات

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

ﲡﺎﺭﺓ ﺍﳌﺨﺪﺭﺍﺕ
اإلحصائية
ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ )ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ(

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

٢٠٠٤

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

ﺇﲡﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ
ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﲤﻮﻳﻞ ﺇﺭﻫﺎﺏ

٢٠١٢

تفصيل جرائم التزوير
ﲢﺎﻭﻳﻞ

٨٪

ﲢﺎﻭﻳﻞ

٨٪

ﺷﻴﻜﺎﺕ

٥٠٪

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ

١٧٪

ﺷﻴﻜﺎﺕ

٥٠٪

ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ

١٧٪

ﻋﻤﻠﺔ

٨٪

ﻋﻤﻠﺔ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ
٨٪

١١٪

ﻣﺨﺘﻠﻒ

٦٪

ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻗﺘﺮﺍﺽ

٦٪

١١٪

٣٥
٣٥

٣٠

٣٠

٢٥

٢٥

٢٠

٢٠

١٥

١٥

١٠

١٠

٥
٠

٥
٢٠٠١

٢٠٠٢
٠

٢٠٠٣

٢٠٠١
ﺷﻴﻜﺎﺕ

ﲢﺎﻭﻳﻞ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ

٢٠٠٤
٢٠٠٢
ﺷﻴﻜﺎﺕ

ﲢﺎﻭﻳﻞ
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ

٢٠٠٥
٢٠٠٣

٢٠٠٦
٢٠٠٤

٢٠٠٧
٢٠٠٥

٢٠٠٨
٢٠٠٦

٢٠٠٩

٢٠١٠

٢٠١١

٢٠٠٨ﻋﻤﻠﺔ ٢٠٠٩
٢٠٠٧
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻗﺘﺮﺍﺽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ

٢٠١٢
٢٠١٠

٢٠١١

٢٠١٢

ﻋﻤﻠﺔ
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﻗﺘﺮﺍﺽ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
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تفصيل جرائم إختالس األموال (عامة وخاصة)
ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ
)ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(

٪١٥

ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ
)ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(
)ﻣﺤﻠﻴﺔ(

٪١٥

٪٩

ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ
)ﻣﺤﻠﻴﺔ(

ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ
)ﻣﺤﻠﻴﺔ(

٪٥١

٪٩

ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ
)ﻣﺤﻠﻴﺔ(

ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ
)ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(

٪٥١

٪٢٥

ﺇﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ
)ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(

٪٢٥

١٨
١٦
١٨
١٦
١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤

١٤
١٢
١٠
٨
٦
٤
٢
٠

٢٠٠١

٢
٠
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٢٠٠١

٢٠٠٢

٢٠٠٣

٢٠٠٤

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(

ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ٢٠٠٤
٢٠٠٣
)ﻣﺤﻠﻴﺔ(
 ٢٠٠٢ﺍﺧﺘﻼﺱ

٢٠٠٥

٢٠٠٥

٢٠٠٦

٢٠٠٦

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٧

٢٠٠٨

٢٠٠٩

٢٠١٠

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ )ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(
)٢٠١١ﻣﺤﻠﻴﺔ(٢٠١٢
٢٠١٠
ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ
 ٢٠٠٩ﺍﺧﺘﻼﺱ

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ )ﻣﻦ ﺍﳋﺎﺭﺝ(

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﺎﻣﺔ )ﻣﺤﻠﻴﺔ(

ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺻﺔ )ﻣﺤﻠﻴﺔ(

البيانات اإلحصائية

٢٠١١

٢٠١٢

التدقيق الميداني للتثبت

من اإللتزام باإلجراءات المطلوبة

املؤسسات امللزمة باإلبالغ
العدد

النوع

اإلجمالي

تغطية الفصل األول

تغطية الفصل الثاني

تغطية الفصل الثالث

تغطية الفصل الرابع

النسبة من

النسبة من

النسبة من

النسبة من

عدد

مجموع

الفصل األول

عدد

مجموع

الفصل الثاني

عدد

مجموع

الفصل الثالث

عدد

مجموع

الفصل الرابع

التغطية السنوية
عدد

النسبة من

العدد اإلجمالي

املصارف

71

9

%15

5

%8.5

6

%12.5

4

%6.9

24

%33.8

املؤسسات املالية

53

10

%16.7

4

%6.8

1

%2.1

9

%15.5

24

%45.3

شركات التأمني

53

12

%20

11

%18.6

10

%20.8

7

%12.1

40

%75.5

شركات الصرافة

375

29

%48.3

31

%52.5

31

%64.6

27

%46.6

118

%31.5

مؤسسات الوساطة املالية

13

0

%0

8

%13.6

0

%0

1

%1.7

9

%69.2

شركات حتويل أموال

11

0

%0

0

%0

0

%0

10

%17.2

10

%90.9

60

%100

59

%100

48

%100

58

%100

املجموع

مالحظة :مت التدقيق أيض ًا خالل العام  2012لدى مؤسسات أخرى ملزمة باإلبالغ.

ﻣﺼﺎﺭﻑ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ

٨
٢٩

23

٣١
١٢

٣١

٢٧

7

١٠

١١

٩

٤
5
٥2

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

١٠
١

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

31

١٠
١
٦8
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

٧
٩
٤
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
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ﻣﺼﺎﺭﻑ

٪٣٤

٪٦٦
ﰎ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (٢٤
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (٤٧

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ

٪٤٥

٪٥٥
ﰎ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (٢٤
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (٢٩

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ

٪٢٥
٪٧٥
ﰎ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (٤٠
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (١٣

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ

٪٣١

٪٦٩
ﰎ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (١١٨
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (٢٥٧

ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

٪٣١
٪٦٩
ﰎ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (٩
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (٤

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ

٪٩

٪٩١

54

البيانات اإلحصائية

ﰎ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (١٠
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪﻗﻴﻘﻬﺎ )ﻋﺪﺩ (١

ﻣﺼﺎﺭﻑ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ

توزيع أعمال التدقيق امليداني

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

٪٢٦

٪٢٧

٨

١٠
١

٢٩
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

٪٢٦

23

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

٣١

٢٧

٣١

١٢

7

١٠

١١

٩

٤
5
٥2

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

٪٢١

٧

31

١٠
١
٦8

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

٩
٤
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

تخصيص الوقت في أعمال التدقيق امليداني
ﺷﺮﻛﺎﺕ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﲢﻮﻳﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

٪١

٪٣

٪٣

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﺍﻓﺔ

٪١٠

ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ

٪٩

ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﳌﺼﺎﺭﻑ

٪١٠

٪٦٤
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القسم الثالث

قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

القانون رقم 318
القانون رقم 32
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ( 3القسم اخلامس)
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 111
تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 126
تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 99
تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 263
تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم 273
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قانون رقم 318
مكافحة تبييض األموال
أقر مجلس النواب بتاريخ  20نيسان  2001قانون حمل
الرقم  318يتعلق مبكافحة تبييض األموال في لبنان ،وصدر
عن رئيس اجلمهورية القانون التالي نصه:
(بعد تعديله مبوجب القانون  547تاريخ )2003/10/20

املادة األولى

يقصد باألموال غير املشروعة ،مبفهوم هذا القانون ،األموال
كافة الناجتة من ارتكاب إحدى اجلرائم اآلتية:
 .1زراعة املخدرات أو تصنيعها أو اإلجتار بها.

 .2األفعال التي تقدم عليها جمعيات األشرار املنصوص عليها
في املادتني  335و  336من قانون العقوبات واملعتبرة دولي ًا
جرائم منظمة.
 .3جرائم اإلره��اب املنصوص عليها في املواد  314و315
و 316من قانون العقوبات.
 .4متويل أو املساهمة بتمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية
أو املنظمات اإلرهابية بحسب مفهوم اإلره��اب كما هو
منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني.
 .5اإلجتار غير املشروع باألسلحة.
 .6جرائم السرقة أو اختالس األم��وال العامة أو اخلاصة
أو اإلستيالء عليها بوسائل إحتيالية أو بالتزوير أو
بإساءة األمانة الواقعة على املصارف واملؤسسات املالية
واملؤسسات املعددة في املادة  4من هذا القانون أو في
نطاق عملها.
 .7تزوير العملة وبطاقات اإلئتمان والدفع واإليفاء أو األسناد
العامة أو األسناد التجارية مبا فيها الشيكات.

املادة الثانية

يعتبر تبييض أموال كل فعل يقصد منه:

 .1إخفاء املصدر احلقيقي لألموال غير املشروعة أو إعطاء
تبرير كاذب لهذا املصدر ،بأية وسيلة كانت.
 .2حتويل األم��وال أو استبدالها مع العلم بأنها أموال غير
مشروعة لغرض إخفاء أو متويه مصدرها أو مساعدة شخص
ضالع في ارتكاب اجلرم على اإلفالت من املسؤولية.
 .3متلّك األم��وال غير املشروعة أو حيازتها أو استخدامها
أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام
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
بتاريخ  1956/9/3مبا فيها املؤسسات الفردية ،السيما
مؤسسات الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة املالية
وش��رك��ات اإلي��ج��ار التمويلي وهيئات اإلستثمار اجلماعي
وشركات التأمني وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات وجتار
السلع ذات القيمة املرتفعة (حلى ،أحجار كرمية ،ذهب ،حتف
فنية ،آثار قدمية) ،أن متسك سجالت خاصة بالعمليات التي
تفوق قيمتها املبلغ الذي يحدده مصرف لبنان في النظام الذي
سيضعه استناد ًا إلى أحكام املادة اخلامسة من هذا القانون.
ويتوجب عليهم أي��ض�� ًا أن يتحققوا م��ن هوية الزبائن
وعناوينهم باإلستناد إلى وثائق رسمية على أن يحتفظوا
بصور عنها وعن املستندات املتعلقة بالعمليات ملدة ال تقل
عن خمس سنوات.

املادة اخلامسة

على املؤسسات اخلاضعة لقانون سرية املصارف الصادر
بتاريخ  1956/9/3القيام مبراقبة العمليات التي جتريها مع
زبائنها لتالفي تورطها بعمليات ميكن أن تخفي تبييض ًا ألموال
ناجتة عن اجلرائم احملددة في هذا القانون .حتدد أصول هذه
الرقابة مبوجب نظام يضعه مصرف لبنان ويصدره في مهلة
شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يتضمن كحد
أدنى املوجبات التالية:
أ) التحقق من الهوية احلقيقية للزبائن الدائمني للمؤسسات
املصرفية واملالية وحتديد هوية صاحب احلق اإلقتصادي
في حال مت التعامل بواسطة وكالء أو حتت ستار أسماء
مستعارة عائدة ألشخاص أو ملؤسسات أو لشركات أو عن
طريق حسابات مرقمة.

ب) تطبيق إج��رءات التحقق ذاتها فيما يتعلق بهوية الزبائن
العابرين إذا كانت العملية أو سلسلة العمليات املطلوبة
تفوق مبلغ ًا معين ًا من املال.
ج) اإلحتفاظ بصور املستندات املتعلقة بالعمليات كافة وبصور
الوثائق الرسمية املتعلقة بهوية املتعاملني ملدة خمس سنوات
على األقل بعد إجناز العمليات أو إقفال احلسابات.
د) حتديد املؤشرات التي تدل على احتمال وج��ود عمليات
تبييض لألموال ومبادئ احليطة واحلذر لكشف العمليات
املشبوهة.
هـ) إل��ت��زام امل��ؤس��س��ات املصرفية وامل��ال��ي��ة ب��ع��دم إعطاء
إف��ادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات اإلداري��ة
أو القضائية.
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و) حتقق مفوضي مراقبة املصارف واملؤسسات املالية من تقيد
هذه املؤسسات بأحكام النظام موضوع هذه املادة وإبالغ
حاكم مصرف لبنان عن أية مخالفة بهذا الشأن.

 .7تضع «الهيئة» خالل مدة شهر من تاريخ ص��دور هذا
القانون ،نظام ًا لسير عملها ،ونظام ًا للمستخدمني التابعني
لها وللمتعاقدين معها واخلاضعني للقانون اخلاص والسيما
ملوجب احلفاظ على السرية.

 .1تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة مستقلة ،ذات طابع قضائي،
تتمتع بالشخصية املعنوية ،غير خاضعة في ممارسة
أعمالها لسلطة املصرف ،مهمتها التحقيق في عمليات
تبييض األموال والسهر على التقيد باألصول وباإلجراءات
املنصوص عليها في ه��ذا القانون وتسمى فيما يلي
«هيئة التحقيق اخلاصة» أو «الهيئة».

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

املادة السادسة

 .2تتألف «هيئة التحقيق اخلاصة» من:
• حاكم مصرف لبنان ،وفي حال تعذر حضوره ،من
			
ينتدبه من بني نوابه
رئيس ًا
• رئيس جلنة الرقابة على املصارف ،وفي حال تعذر حضوره،
عضواً
من ينتدبه من بني أعضاء اللجنة املذكورة
"• القاضي املعني في الهيئة املصرفية العليا ،وفي حال
تعذر حضوره ،قاضٍ رديف يعينه مجلس القضاء األعلى
عضواً
ملدة تعادل مدة تعيني األصيل
بناء
• عضو أصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء ً
عضواً
		
على إنهاء حاكم مصرف لبنان.
 .3تعـ ِّيـن «هيئة التحقيق اخل��اص��ة» أمين ًا للسر على أن
يتفرغ لألعمال التي تكلفه بها وأن يقوم بتنفيذ قراراتها
وباإلشراف املباشر على جهاز خاص من املدققني تنتدبهم
«الهيئة» ملراقبة تنفيذ املوجبات املنصوص عليها في هذا
القانون والتحقق منها بشكل مستمر دون أن يعتد جتاه أي
منهم بأحكام القانون الصادر بتاريخ  1956/9/3املتعلق
بسرية املصارف.
 .4مهمة «هيئة التحقيق اخلاصة» إج��راء التحقيقات في
العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال
وتقرير مدى جدية األدل��ة والقرائن على ارتكاب هذه
اجلرائم أو إحداها.
يحصر «بالهيئة» حق تقرير رفع السرية املصرفية لصالح
املراجع القضائية املختصة ولصالح الهيئة املصرفية العليا
ممثلة بشخص رئيسها وذلك عن احلسابات املفتوحة لدى
املصارف أو املؤسسات املالية والتي يشتبه أنها استخدمت
لغاية تبييض األموال.
 .5جتتمع «الهيئة» بدعوة من رئيسها ،مرتني في الشهر على
األقل وكلما دعت احلاجة وال تكون اجتماعاتها قانونية إال
بحضور ثالثة أعضاء على األقل.
 .6تتخذ «الهيئة» قراراتها بأكثرية احلضور وإذا تعادلت
األصوات يكون صوت الرئيس مرجح ًا.
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املادة السابعة

 .1يقتضي على املعنيني املشار إليهم في املادتني الرابعة
واخلامسة من هذا القانون اإلبالغ فور ًا إلى «الهيئة» عن
تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي تبييض أموال.
 .2يقتضي على املراقبني العاملني لدى جلنة الرقابة على
املصارف إبالغ «الهيئة» بواسطة رئيس اللجنة عن العمليات
التي يطلعون عليها مبناسبة قيامهم مبهامهم والتي يشتبهون
بأنها تخفي تبييض أموال.

املادة الثامنة

 .1جتتمع «الهيئة» فور تلقيها املعلومات من املعنيني املشار
إليهم في املادة السابعة أعاله أو فور تلقيها املعلومات من
السلطات الرسمية اللبنانية أو األجنبية.
 .2بعد تدقيق املعلومات ،تتخذ «الهيئة» ضمن مهلة ثالثة
أيام عمل ،قرار ًا مؤقت ًا بتجميد احلساب أو احلسابات
املشبوهة ملدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة إذا
كان مصدر األموال ال يزال مجهو ًال أو إذا اشتبه بأنه
ناجم عن جرم تبييض أموال .وفي خالل املهلة املذكورة
تقوم «الهيئة» بتحقيقاتها بشأن احلساب أو احلسابات
املشبوهة إما مباشرة أو بواسطة من تنتدبه من أعضائها
أو املسؤولني
املعنيني لديها أو بواسطة أمني السر لديها
ّ
أو من تعينه من بني مفوضي املراقبة ويقوم كل من
هؤالء مبهامه شرط التقيد بالسرية ودون أن يعتد جتاهه
بأحكام القانون الصادر بتاريخ  1956/9/3املتعلق
بسرية املصارف.
 .3بعد إج��راء التحقيقات وخ�لال مهل التجميد املؤقت
للحساب أو للحسابات املشبوهة تصدر «الهيئة» قرار ًا
نهائي ًا إما بتحرير هذا احلساب إذا لم يتبني لها أن
مصدر األموال غير مشروع وإما برفع السرية املصرفية
عن احلساب أو احلسابات املشتبه بها ومواصلة جتميدها
وفي حال عدم إصدار «الهيئة» أي قرار بعد إنقضاء
املهلة كما هو منصوص عنها في الفقرة الثانية أعاله
يعتبر احلساب محرر ًا حكم ًا .وال تقبل قرارات «الهيئة»
أي طريق من طرق املراجعة ،العادية وغير العادية،
اإلدارية أو القضائية ،مبا في ذلك املراجعة لتجاوز حد
السلطة.

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

املادة التاسعة

ميكن لرئيس «الهيئة» أو ملن ينتدبه من أعضاء الهيئة مباشرة
مخابرة السلطات اللبنانية أو األجنبية كافة (القضائية،
اإلدارية ،املالية واألمنية) بغية طلب معلومات أو اإلطالع
على تفاصيل التحقيقات التي تكون قد أجرتها حول األمور
املرتبطة أو املتصلة بتحقيقات جتريها «الهيئة» .وعلى
السلطات اللبنانية املعنية أن تستجيب لطلب املعلومات
فور ًا .

املادة العاشرة

تع ِّيـن «الهيئة» جهاز ًا مركزي ًا يسمى «الوحدة اإلدارية جلمع
املعلومات املالية» يكون املرجع الصالح واملركز الرسمي لرصد
وجمع املعلومات املتعلقة بجرائم تبييض األموال وحفظها وتبادل
املعلومات مع نظيراتها من األجهزة األجنبية.
على الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية إعالم «الهيئة»
بشكل دوري باملعلومات املتوافرة لديها عن جرائم تبييض
األموال.
حتدد «الهيئة» عدد أعضاء هذه الوحدة ومهامهم وأتعاب كل
منهم وتتخذ بحقهم التدابير املسلكية وتصرفهم في حال
إخاللهم بواجباتهم وال يحول ذلك دون إمكانية تعرضهم
للمالحقة اجلزائية أو املدنية.
يطبق على جميع هؤالء املوجبات ذاتها املطبقة على أعضاء
«الهيئة» السيما موجب احلفاظ على السرية.

املادة احلادية عشرة

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

املادة الثانية عشرة

كما يتمتع كل من املصرف وموظفيه باحلصانة عينها عندما
يقومون بتنفيذ املوجبات امللقاة على عاتقهم مبوجب هذا القانون
أم مبوجب قرارات «الهيئة».

املادة الثالثة عشرة

يعاقب باحلبس من شهرين إلى سنة وبغرامة حدها األقصى
عشرة ماليني ليرة لبنانية أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من
يخالف أحكام املواد الرابعة واخلامسة والسابعة واحلادية
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 ،قضائي ًا ،حقوقهم الشرعية بشأنها.

املادة اخلامسة عشرة

تلغى التحفظات املنصوص عليها في الفقرات  4-3-2من
امل��ادة األول��ى من القانون رقم  426تاريخ 1995/5/15
املتعلق باإلجازة بإبرام إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اإلجتار
غير املشروع في املخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  ،1988كما
تلغى املادة  132من القانون رقم  673تاريخ 1998/3/16
املتعلق باملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف.

املادة السادسة عشرة

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

املادة السابعة عشرة

يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.
بعبدا ،في  20نيسان 2001
اإلمضاء :إميل حلود
صدر عن رئيس اجلمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :رفيق احلريري

يتمتع كل من رئيس وأعضاء «الهيئة» والعاملني لديها أو
املنتدبني من قبلها باحلصانة ضمن نطاق عملهم وفق ًا ألحكام
هذا القانون بحيث ال يجوز اإلدعاء عليهم أو على أحدهم أو
مالحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلقان بقيام أي منهم
مبهامه ومنها اجلرائم املنصوص عليها في القانون الصادر
بتاريخ  1956/9/3واملتعلق بسرية املصارف إال بحال إفشاء
السرية املصرفية.
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قانون رقم  32تاريخ 2008/10/16
توسيع صالحية «هيئة التحقيق اخلاصة»
املنشأة بالقانون رقم  318تاريخ 2001/4/20
املتعلق مبكافحة تبييض األموال

مادة وحيدة

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

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83
للمصارف واملؤسسات املالية

نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
(بعد آخر تعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم 277
تاريخ  22آب )2011

املادة 1

وضع هذا النظام تنفيذ ًا ألحكام القانون رقم  318تاريخ
 2001/4/20املتعلق مبكافحة تبييض األموال.
على املصارف إجراء رقابة على العمليات التي جتريها مع عمالئها
لتالفي تورطها في عمليات تبييض أموال أو متويل إرهاب وذلك
باعتمادها ،على األقل ،القواعد احملددة في هذا النظام.

القسم األول :العالقات مع املصارف األجنبية املراسلة
في اخلارج
املادة 2

على املصرف ،عند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خارجي،
التأكد من أنه ليس مصرف ًا صوري ًا وأن له وجود ًا فعلي ًا وذلك
استناد ًا إلى وثائق ثبوتية يستحصل عليها ،باإلضافة إلى كونه
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ال يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو
خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إج��راءات كافية وفعالة ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
باإلضافة إلى ما سبق ،على املصرف تطبيق اإلجراءات التالية:

 .1اإلستحصال على موافقة اإلدارة التنفيذية العليا قبل إقامة
عالقات مع مصارف مراسلة.
 .2التثبت من طبيعة نشاط املصرف األجنبي الذي يتعامل معه
«.»Respondent Bank

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

القسم الثاني :العالقات مع العمالء وإجراءات
العناية الواجبة
املادة 3

 .1يقصد بالعميل كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان
شركة أو مؤسسة مهما كان نوعها ،أو هيئة أو منظمة أو
جمعية ال تتوخى الربح (صناديق التعاضد ،التعاونيات ،دور
الرعاية اإلجتماعية ،اجلمعيات اخليرية ،األندية ،إلخ)...

 .2على املصارف ،كل في ما خصها ،أن تعتمد إجراءات واضحة
لفتح احلسابات ،وأن تطبق إجراءات العناية الواجبة والتي
تشمل التحقق من هوية كل من عمالئها الدائمني والعابرين،
املقيمني وغير املقيمني وحتديد الغرض من التعامل أو من
فتح احلساب ونوع أي منهما وصاحب احلق اإلقتصادي
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  10.000د.أ.
أو ما يعادلها في أية عملة أخرى.
تشمل عمليات الصندوق املدفوعات النقدية التي يجريها
العميل على شبابيك املصارف (إيداع األموال ،صرف
العمالت ،شراء املعادن الثمينة ،شراء الصكوك املالية
نقد ًا ،اإلكتتاب نقد ًا بأذونات على الصندوق ،شراء
شيكات نقد ًا مبا فيها الشيكات السياحية إلخ)...

 .3على املوظف املولج بتنفيذ العملية ،التحقق من هوية العميل،
بصرف النظر عن قيمة العملية ،إذا الحظ أن هناك عمليات
متعددة جتري مببالغ تقل عن احلد األدنى املذكور في البند
( )2من هذه املادة ويبلغ أو يفوق مجموعها  10.000د.أ.
أو ما يعادله وذلك على احلساب نفسه أو على حسابات
متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد
العمالء مبحاولة تبييض أموال أو متويل إرهاب.
 .4بغية التحقق من هوية العميل ،على املوظف املولج بتنفيذ
العملية أن يطلب من العميل:
أ) إذا كان شخص ًا طبيعي ًا ،إبراز جواز السفر أو بطاقة
الهوية أو بيان القيد اإلفرادي أو إجازة إقامة.
ب) إذا كان شخص ًا معنوي ًا ،إبراز مستندات مصادق ًا عليها
وفق ًا لألصول عن النظام األساسي وشهادة التسجيل
وهيكلية امللكية والئحة تبني كيفية توزيع األسهم أو
احلصص (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) والئحة
املفوضني بالتوقيع باإلضافة إلى صورة عن هوية
املمثل القانوني واملديرين واألشخاص الطبيعيني الذين
ميلكون ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،نسبة تخولهم
السيطرة الفعلية على إدارة الشركة.
ج) إذا كانت العملية تتم عن طريق وكيل ،إبراز أصل أو
نسخة طبق األصل عن الوكالة باإلضافة إلى إبراز
صورة عن املستندات املتعلقة بهوية الوكيل واملوكل،
كما يتوجب تطبيق إجراءات العناية الواجبة ،املنصوص
عليها في البند ( )2من املادة  3أعاله ،على الوكيل غير
املهني.
د) إذا كانت العملية تتم عن طريق املراسلة ،تصديق ًا رسمي ًا
على التوقيع على الوثيقة ذاتها أو مبوجب إفادة مستقلة
وميكن املصادقة على التوقيع أو التحقق من هوية
العميل املقيم في اخلارج عن طريق مصرف مراسل أو
تابع أو من مكتب متثيلي للمصرف أو أحد فروعه أو من
مصرف آخر ميكن التثبت من مطابقة تواقيعه املعتمدة
على أن يكون خاضع ًا لرقابة جيدة ويعتمد إجراءات
كافية وفعالة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
وشرط أن تكون أول عملية على احلساب صادرة من
حساب باسم العميل لدى مصرف خاضع أيض ًا لرقابة
جيدة ويعتمد ضوابط كافية وفعالة ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب.
يتحمل املصرف املسؤولية الناجتة عن صحة البيانات أو
املعلومات عند اعتماده على طرف ثالث للتعرف على هوية
العمالء والتحقق منها.

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

تقدم ملدة خمس سنوات على األقل بعد إقفال احلساب أو
إنهاء عالقة العمل وعن جميع املستندات املتعلقة بالعمليات
كافة ملدة خمس سنوات على األقل بعد إجناز العملية.
 .6عند تعذّر القيام بإجراءات العناية الواجبة ،املنصوص
عليها في البند ( )2من املادة  3أعاله ،للعمالء واملستفيدين
احلقيقيني بصورة مرضية ،ينبغي عدم فتح احلساب أو بدء
التعامل أو إجراء املعاملة ،كما يجب النظر 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
اإلقتصادي أو إذا أفاد العميل بأن صاحب احلق هو طرف
ثالث ،أن يطلب من العميل تصريح ًا خطي ًا يحدد فيه صاحب
احلق اإلقتصادي (املستفيد الفعلي) والسيما إسمه وشهرته
ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه املالي وأن يحتفظ
بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية صاحب احلق اإلقتصادي
للمدة املذكورة في البند ( )5من املادة  3أعاله.
يقوم الشك حول هوية صاحب احلق اإلقتصادي في احلاالت
املذكورة أدناه ،وذلك على سبيل البيان ال احلصر:

أ) في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو
وكيل عام أو وسيط مالي مثالً) يتضح ،حسب الظاهر ،أن
ال عالقة تربطه باملوكل تفسر مبرر توكيله.

ب) في حال مت التعامل من خالل حسابات مرقمة أو عن طريق
مؤسسات أو شركات تشكل واجهة ).(Front Companies
ج) إذا كان الوضع املالي للعميل معروف ًا من قبل املوظف الذي
يقوم بتنفيذ العملية ،وكانت قيمة العملية املنوي إجراؤها
غير متناسبة مع وضعه املالي.
د) إذا استرعت إنتباه املصرف ،ضمن إطار ممارسة أعماله،
أية مؤشرات الفتة أخرى.

املادة 5

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

املادة 6

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

القسم الثالث :مراقبة بعض العمليات والعمالء

املادة 7

 .1يتوجب على املصرف أن يستعلم من العميل عن مصدر
األم��وال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية املستفيد
وصاحب احلق اإلقتصادي ،وذلك عندما تنطوي العملية على
اخلصائص التالية:
أ) أن جتري هذه العملية في ظروف غير إعتيادية من
التعقيد ،وعلى املصرف أن يقدر هذه الظروف ليس فقط
بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها ،بل أيض ًا بالنظر إلى
غايتها الظاهرة.

ب) أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبرر ًا إقتصادي ًا أو هدف ًا
مشروع ًا ،خصوص ًا بسبب التفاوت بني العملية والنشاط
املهني للعميل أو حتى بينها وبني عاداته أو شخصيته.

ج) أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيم ًا في
دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل املالي أو تطبقها
بشكل غير ٍ
كاف.
 .2على املصرف:
أو ًال:

عند قبوله شيك ًا مسحوب ًا عليه من أية مؤسسة صرافة
أو عند قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية بنا ًء لطلب أي
من مؤسسات الصرافة لصالح أحد عمالئها ،سواء
كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،وفي حال
جتاوز قيمة الشيك أو العملية  10.000د.أ .أو ما
يعادلها ،أن يتخذ اإلجراءات التالية:

أ) التأكد من استالمه اإلشعار املنصوص عليه في
البند ( )1من املادة التاسعة من النظام التطبيقي
لقانون تنظيم مهنة الصرافة املرفق بالقرار األساسي
رقم  7933تاريخ  ،2001/9/27املتعلق باملعلومات
املطلوبة عن العملية موضوع الشيك أو عن العملية
املصرفية السيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة
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الصرافة أموا ًال نقدية أم ال ،وعن مصدر هذه املبالغ
ووجهتها وهوية املستفيد وصاحب احلق اإلقتصادي.

ب) اإلحتفاظ باإلشعار املذكور ملدة خمس سنوات.
ج) اإلستحصال على اإلشعار املنوه عنه أعاله مباشرة
من مؤسسة الصرافة املعنية ،في حال عرض الشيك
عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية املصرفية ،قبل
استالمه اإلشعار املذكور.

ثاني ًا :عند استالمه طلب تنفيذ أي حتويل ناجت عن عملية
صرافة أو شحن أوراق نقدية و/أو «معادن ثمينة»
إلى أشخاص ثالثني في لبنان مهما بلغت قيمة املبلغ
احمل ّول:
أ) التأكد من استالمه اإلشعار املنصوص عليه في البند
( )2من املادة التاسعة من النظام التطبيقي لقانون
تنظيم مهنة الصرافة.
ب) اإلحتفاظ باإلشعار املذكور ملدة خمس سنوات.

 .3على املصرف إعالم مصرف لبنان ،فور ًا ،عند تلكؤ مؤسسة
صرافة عن إرسال أي من اإلشعارين املذكورين في البند
( )2أعاله.
 .4يحظر على املصرف:
• فتح أي حساب ألي مؤسسة صرافة قبل اإلستحصال على
موافقة «وحدة التحقق» املنصوص عليها في املادة  10أدناه.
بناء
• فتح حسابات ملؤسسات الصرافة أو تنفيذ حتاويل ً
لطلبها لغايات غير تلك احملددة في النظام التطبيقي لقانون
تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان.
• أن يقبل أو يقوم بعملية استبدال عمالت لصالح أية
مؤسسة صرافة إال في حال كانت هذه األخيرة عميلة
لدى املصرف املعني.
 .5على املصرف عند إصداره دفتر شيكات لصالح أي مؤسسة
ضمن الشيكات كافة عبارة «ال يدفع إال للمستفيد
صرافة أن ُي ّ
األول».

املادة 8

على املصارف ،كل في ما خصها:
أ) أن تأخذ ،بشكل خاص ،وعلى سبيل البيان ال احلصر،
باملؤشرات اآلتية كداللة على تبييض األموال أو متويل
اإلرهاب:
 .1مبادلة كم ّيات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل
قطع أكبر من نفس العملة أو من عمالت أخرى.
 .2عمليات القطع ( )Cambioالكبيرة أو املتك ّررة،
انطالق ًا من مبالغ نقدية.
 .3حركة حساب العميل كإيداع مبالغ كبيرة أو
إيداعات متكررة ملبالغ غير مبررة نسبة إلى
نشاطاته الظاهرة.

 .4تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ
كبيرة إلى بلدان أجنبية أو لتلقي حتويالت كبيرة
منها ،في حني يظهر أن نشاط العميل ال يب ّرر مثل
هذه العمليات.
 .5العمليات الكبيرة أو املتكررة املتصلة بنشاط
عميل خارجي (أوف  -شور) والتي يتبني أنها
غير متناسبة مع حجم نشاط العميل.
 .6إستبدال كميات نقدية بطلبات حتاويل إلكترونية
أو شيكات مصرفية.
 .7تغيير في منط عمليات اإليداع لدى عميل معفى
من تعبئة إستمارة العمليات النقدية )(CTS
).(Cash Transaction Slip
إيداعات
 .8قيام العميل بعمليات نقدية كبيرة من ٍ
وسحوبات دون وجود تعريف شخصي كاف.

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

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

 .11وجود حسابات عديدة ألحد العمالء ال تبررها
طبيعة عمله أو إجراء حتويالت نقدية كثيرة في ما
بني وعبر هذه احلسابات.

 .12حصول إيداعات نقدية و/أو حتاويل مصرفية في وقت
ال ينتج نشاط العميل هذا احلجم من األموال.
 .13إيداع شيكات مصرفية/سياحية في حساب بإسم
شركة/مؤسسة ال تبرر طبيعة عملها ذلك.
 .14حصول عمليات نقدية و/أو حتويالت مصرفية
تبدو غير عادية بالنسبة ملوقع الفرع.
 .15العمليات املصرفية التي تنفذ إلكتروني ًا
( )E-Bankingوالتي تبدو غير إعتيادية.
 .16حصول حتاويل بني حسابات مؤسسة صرافة
وحسابات أخرى السيما تلك العائدة ألحد أصحابها
أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي
التوقيع عنها أو أفراد عائلتهم (زوج وأصول وفروع)
خصوص ًا إذا استتبع ذلك بعمليات سحب.
ب) أن تتابع من خالل الوحدات واألقسام املشار إليها في
املادة  11من هذا النظام ،احلسابات املفتوحة والعمليات
التي جتري لديها ،بواسطة برامج معلوماتية متخصصة
تتيح استخالص تقارير دورية (يومية ،أسبوعية ،شهرية،
سنوية) حول احلسابات والعمليات التي تنطبق عليها
املؤشرات كتلك املذكورة أعاله.

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

املادة 9

على املصارف:
إعتماد مقاربة مبنية على املخاطر (Risk Based
أو ًال:
) Approachلتصنيف العمالء والعمليات وفق درجات
املخاطر التالية :مخاطر محدودة ) (Low Riskومخاطر
متوسطة ) (Medium Riskومخاطر عالية ).(High Risk
تؤخذ باإلعتبار ،على سبيل الذكر ال احلصر ،املخاطر التالية:
 .1مخاطر العميل ):(Customer Risk

أ) العمالء ذوو املهن املعتمدة أساس ًا على األموال
النقدية (الصرافة ،جتارة الذهب واألحجار الثمينة،
املطاعم واملالهي الليلية ،الشركات العقارية ،جتارة
السيارات.)...
ب) األشخاص األجانب املعرضون سياسي ًا الذين
يشغلون أو كانوا قد شغلوا مراكز رسمية مهمة
(»PEPs« )Politically Exposed Persons
وأفراد عائالتهم وشركاؤهم املقربني.
ج)
		 شركات «األوف  -شور» ).(Offshore

د) الشركات املوجودة في بلدان معروفة بأنها جنات
ضريبية (.)Tax Haven
هـ) العمالء الذين ال يتعاملون وجاهي ًا (Non
 )Face-to-Face Customersمع املصرف.
و) العمالء الذين يتعاملون فقط من خالل وسطاء
(.)Intermediaries

ز) العمالء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود اإلئتمانية
( )Fiduciaryأو عن طريق التراست (.)Trust
ح) الشركات ذات الرأس املال املكون كلي ًا أو جزئي ًا من
أسهم حلامله (.)Bearer Shares
ط) العمالء من رعايا دول أو مقيمني في دول ال تطبق
توصياتٍ مجموعة العمل املالي أو تطبقها بشكل
غير كاف.

 .2مخاطر البلد (:)Country Risk

أ) صرامة القوانني املتعلقة مبكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب وفعالية األجهزة الرقابية والقضائية
املوجلة بتطبيقها.
ب) وجود سرية مصرفية.
ج) وضع البلد في ما خص الفساد واجلرمية املنظمة.
 .3مخاطر اخلدمات (:)Service Risk
أ) إدارة احملافظ اخلاصة (.)Private Banking
ب) حسابات الدفع ):(Payable Through Accounts
وهي حسابات تفتحها املصارف أو املؤسسات املالية
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لدى مصارف أخرى وتضعها بتصرف عمالئها
الستعمالها مباشر ًة أو من خالل حسابات متفرعة.
ثاني ًاً:

ج) العمل املصرفي اإللكتروني (.)Electronic Banking
وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على املخاطر
( )Risk Based Controlواعتماد ،كحد أدنى
وفي ما خص األشخاص األجانب املعرضني
سياسياً والعمالء والعمليات املصنفة بدرجة «مخاطر
عالية» ( )High Riskوفق ًا لتصنيف املخاطر
( ،)Risk Scoringالتدابير أو اإلجراءات التالية:

 .1زيادة التوعية حول أهمية التشدد في املراقبة
وإعطائها أولوية.
 .2اإلستحصال على معلومات أكثر تفصي ً
ال عن العمالء
( )Increased KYC Levelsالسيما حتديد مصدر
ثروتهم.
 .3احلصول على املوافقات اإلدارية الالزمة ،التي
تتناسب ودرجة املخاطر ،للتعامل أو إستمرار التعامل
مع العمالء ولتنفيذ العمليات.
 .4إجراء مراجعة دورية للعالقة مع العمالء
).(Periodic review of relationship
 .5إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف املشابه املعتمد
(.)Peer Comparison

ثالث ًا:
رابع ًا:

 .6وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل األجنبي
شخص ًا معرض ًا سياسي ًا.
األخذ بعني اإلعتبار الفترة الزمنية لنشوء العالقة مع
العميل وحسن التعامل معه.
اإلستعانة ببرامج املعلوماتية املتخصصة إلجراء الرقابة
الالزمة وفق التصنيف املعتمد.

خامس ًا :إعتماد سياسة خاصة ،تستند إلى املوجبات املنصوص
عليها في هذه املادة ،لتصنيف املخاطر وحتديد إجراءات
الضبط املطلوب تنفيذها من قبل املعنيني.

القسم الرابع :اللجان والوحدات اإلدارية املكلفة
مراقبة العمليات ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب ومهامها
املادة 10

على كل مصرف عامل في لبنان:

 .1إنشاء جلنة مختصة مؤلفة من املدير العام أو أحد مساعديه،
رئيس جلنة املخاطر ،مدير العمليات ،رئيس وحدة التدقيق
الداخلي ،مدير الفروع ومن مسؤول الوحدة املنصوص عليها
في البند ( )2الذي يلي وتسمى في ما بعد «اللجنة املختصة
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب».
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قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

 .2إنشاء وح��دة التحقق من تطبيق اإلج���راءات والقوانني
واألنظمة املرعية املتعلقة مبكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلره��اب ( )AML/CFT Compliance Unitوتسمى
في ما بعد «وحدة التحقق» على أن ميتلك املسؤول عنها
خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض األموال أو أن يكون
لديه شهادات متخصصة كشهادة الـ CAMS-Certified
 Anti-money Laundering Specialistأو غيرها وأن
يتمتع العاملون فيها باملؤهالت الالزمة وأن تتوفر لها
املوارد الكافية للقيام مبهامها.
 .3تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch
 )Officerفي كل من فروع املصرف.

املادة 11

على اللجان والوحدات اإلدارية املنشأة لدى املصارف ،كل في
ما عناها ،وعلى سائر املسؤولني املعنيني في املصرف إتباع
اإلج��راءات اآليلة ملراقبة ومكافحة عمليات تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب وللحؤول دون تنفيذها .تشمل هذه اإلجراءات،
على سبيل الذكر ال احلصر ،ما يلي:
 .1في ما خص «اللجنة املختصة ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب» املشار إليها في البند ( )1من املادة  10أعاله:
أ) وضع دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة
تبييض األموال وأحكام هذا النظام.

ب) و ضع أ منو ذ ج ملعر فة ا لعمال ء ( )K Y C
( ،)Know Your Customerيتضمن املعلومات
األساسية الواجب توفرها عنهم والسيما تلك املعددة في
املادة  3من هذا النظام ،على سبيل الذكر ال احلصر.

ج) التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات واألنظمة
املتبعة ملكافحة عمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
د) مراجعة اإلجراءات واألنظمة املشار إليها أعاله دوري ًا
وتطويرها وفق ًا ألحدث األساليب املتبعة.
هـ) وضع برنامج لتدريب املوظفني على طرق مراقبة
العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب.
و) مراجعة التقارير احملالة إليها من «وحدة التحقق»
ومن «وحدة التدقيق الداخلي» بشأن اإلجراءات املتبعة
والعمليات غير اإلعتيادية واحلسابات ذات املخاطر
العالية جلهة اإليداعات والسحوبات النقدية والتحاويل
وارتباطها بنشاطات إقتصادية.

ز) إبداء الرأي بالتقارير موضوع الفقرة (و) أعاله وتقدميه
إلى مجلس اإلدارة.

ح) متابعة مالء مة إجراءات إعفاء بعض العمالء املعروفني
من التقيد باإلجراءات املتبعة بالنسبة لسقف املبالغ
املستثناة من تعبئة استمارة العمليات النقدية )(CTS
) (Cash Transaction Slipعندما تبلغ أو تفوق
العملية مبلغ  10.000د.أ .أو ما يوازيها وتعيني احلد

األقصى لإلعفاء وتعديله تبع ًا للتطورات اإلقتصادية
املرتبطة بالعميل.
 .2في ما خص «وحدة التحقق»:
أ)

التحقق من تقيد املوظفني املعنيني بدليل إجراءات تطبيق
أحكام النصوص القانونية والنظامية املتعلقة مبكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومن تعبئة أمنوذج
معرفة العمالء ( )KYCوإعداد تقارير بذلك.

ب) املراجعة الدورية لفعالية اإلجراءات واألنظمة املتبعة في
مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ورفع
إقتراحاتها بتعديل هذه اإلجراءات واألنظمة إلى «اللجنة
املختصة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب» املشار
إليها في البند ( )1من املادة  10أعاله ،التخاذ القرار
املناسب بعد موافقة اإلدارة العامة.

ج) مراجعة التقارير اليومية /األسبوعية التي تردها من املديريات
والفروع املعنية حول العمليات النقدية والتحاويل.

د) مراقبة احلسابات كافة ،والعمليات العائدة للعميل على
أساس مجمع ( ،)consolidatedداخل وخارج امليزانية،
لدى املركز الرئيسي وجميع الفروع في لبنان واخلارج،
للتأكد من أنها تتناسب مع املعلومات املوجودة في أمنوذج
معرفة العمالء وأية معلومات أخرى لدى املصرف.

هـ) التحقيق في العمليات غير اإلعتيادية السيما العمليات
املشار إليها في البند ( )1من املادة  7والبند (أ) من
املادة  8على أن يتم التدقيق في األسباب الكامنة وراء
هذه العمليات والغرض منها وتوثيق النتائج واإلحتفاظ
بها ملدة خمس سنوات وتزويد «هيئة التحقيق اخلاصة»
بها في حال طلبت ذلك ،وإعداد تقرير دوري (شهري
على األقل) بهذا اخلصوص ،ترفعه إلى «اللجنة املختصة
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب».

و) املوافقة على فتح حسابات ملؤسسات الصرافة.

ز) مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على أساس مجمع.
ح) إعداد جدول أعمال «اللجنة املختصة ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب».
ط) إعالم رئيس مجلس اإلدارة/املدير العام مباشر ًة إذا
كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية املصرفية
تخفي تبييض ًا لألموال أو متوي ً
ال لإلرهاب».
 .3في ما خص التدقيق الداخلي:
أ) التدقيق بالعمليات النقدية وبالتحاويل وبحركة احلسابات.
ب) التحقق من تقيد الفروع واألقسام املختصة بدليل
إجراءات تطبيق أحكام القوانني واألنظمة املرعية في
مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومن
تعبئة أمنوذج معرفة العمالء (.)KYC

ج) إبالغ مفوض املراقبة املعتمد مبوجب تقرير دوري عن
املغايرات.

د) إطالع «وحدة التحقق» من خالل تقارير حول ما هو وارد
في الفقرات (أ)( ،ب) و(ج) أعاله وعن أية عمليات تشكل
مخاطر أو تكون غير إعتيادية.
 .4في ما يعني املسؤول عن مراقبة العمليات في الفرع الذي
ميكن أن يكون مدير الفرع أو مدير العمليات في الفرع:
أ) التحقق من التزام املوظفني في الفرع بدليل إجراءات
تطبيق أحكام القوانني واألنظمة املرعية في مجال
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومن تعبئة
أمنوذج معرفة العمالء (.)KYC

ب) مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى
تتعلق باحلسابات والسيما العمليات التي تتم من خالل
الصراف اآللي ( )ATMوسائر العمليات التي تتم
إلكتروني ًا (.)Non face to face Banking

ج) إبالغ «وحدة التحقق» بأية عمليات غير إعتيادية ومبدى
تقيد الفرع باإلجراءات املطلوبة.
 .5في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:
أ) التدقيق في التحاويل التي ترد حلساب العمالء ،السيما
التحاويل اإللكترونية التي ال تتضمن إسم اآلمر
بالتحويل ( )ordering customerوالتي تتجاوز مبلغ ًا
محدد ًا ووتيرة معينة تبع ًا لطبيعة وحجم عمل العميل،
واحلسابات التي جتري من خاللها عمليات حتاويل
متعددة أو خارجة عن املألوف والتحقق من سالمة هذه
التحاويل جلهة صحة مصادرها.
ب) إبالغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات
في الفرع عن أية حتاويل يكون لديه أي شك بأنها
تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض أموال
أو متويل إرهاب.
ج) اإلحتفاظ ملدة ال تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن
املعلومات كافة املرفقة بالتحاويل الواردة من اخلارج
والتي يتعذر إرسالها عند قيام املصرف بإجراء حتويل
داخلي مرتبط بالتحويل الوارد.
 .6في ما يعني أمناء الصناديق:
أ) الطلب من العمالء ،باستثناء الذين مت
إعفاؤهم ،تعبئة استمارة العمليات النقدية ()CTS
( )Cash Transaction Slipوتوقيعها من قبل العميل،
على أن تتضمن باإلضافة إلى قيمة العملية معلومات
عن موضوعها وعن مصدر األموال وعن صاحب احلق
اإلقتصادي وذلك عند إيداع مبالغ نقدية تبلغ أو تفوق
 10.000د.أ .أو ما يعادلها ،أو عندما جتري إيداعات
نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا املبلغ ويبلغ أو يفوق
مجموعها  10.000د.أ .أو ما يعادله.
ب) إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف
احملدد للعمالء املعفيني من تعبئة استمارة العمليات النقدية
( )CTSواتخاذ اإلجراءات التقنية الالزمة حلفظها بغية
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يفيد عن عدم وجود ،حالي ًا ،أسباب جدية تبرر الشكوك
املثارة حول أي من هؤالء األشخاص.

إبرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي أو مفوضي
املراقبة أو «هيئة التحقيق اخلاصة».
ج) إبالغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات
في الفرع عن عمليات اإليداع النقدي التي يشك بأنها
متعلقة بتبييض أموال أو متويل إرهاب.
 .7في ما يعني املسؤول عن قسم الشيكات:
أ) اإلنتباه واحلذر من الشيكات املظهرة لصالح شخص
ثالث ،الشيكات املصرفية غير املودعة مباشرة من
املستفيد األول ،الشيكات السياحية ،الشيكات الصادرة
عن مؤسسات في دول أجنبية ،والشيكات التي ال حتدد
هوية صاحب احلساب.
ب) إبالغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات
في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.
ج) التأكد من عدم إيداع الشيكات في احلساب قبل
حتصيلها بصورة نهائية من املصارف الصادرة عنها.
 .8في ما يعني مدير الفرع:
أ) القيام ،عند االقتضاء ،مبهام املسؤول عن مراقبة
العمليات في الفرع.
ب) مراجعة عمليات فتح احلسابات واملوافقة على إعفاء بعض
العمالء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية ()CTS
وحتديد سقوف اإلعفاءات وذلك باإلستناد إلى معايير
تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف ،على أن يرفع أسماء
العمالء املعفيني وسقوف اإلعفاءات إلى «اللجنة املختصة
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب» إلبداء الرأي.
ج) التنسيق مع مدير التسليفات بالنسبة للحسابات املدينة
ومع مدير الفروع بالنسبة للحسابات الدائنة.

د) قيامه شخصي ًا أو تكليف املسؤول عن احلسابات في
الفرع القيام بزيارات دورية للعمالء املدينني لإلطالع
على أعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير
بذلك وإرسال نسخة عنه إلى «وحدة التحقق» إذا تضمن
التقرير إشارة إلى عمليات غير إعتيادية.

القسم اخلامس :أحكام ختامية
املادة 12

أو ًال:

على كل مصرف:

 .1تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة واملتعلقة
بعمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتتضمن،
على األقل ،األسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة
التحقيق اخلاصة» وأسماء أصحاب احلسابات املشكوك
فيها واملبلغ عنها من قبله ،وعليه إبالغ «هيئة التحقيق
اخلاصة» عن أية حسـابات تفتح الحق ًا ألي من هؤالء
األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو مبوجب
وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق اخلاصة»
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قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

 .2تدريب املوظفني بشكل مستمر وإشراك املسؤولني
عن البرنامج التدريبي واملوظفني املعنيني في احللقات
الدراسية والندوات واحملاضرات املتعلقة بهذا املوضوع
بغية اإلطالع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب.
 .3عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى «هيئة
التحقيق اخلاصة».
 .4مسك سجل خاص بأسماء األشخاص الذين يقومون
بفتح أو بتحريك احلسابات مبوجب وكالة.
 .5فرض معايير عالية لإلستقامة والنزاهة عند توظيف
العناصر البشرية.
 .6الطلب من املوظفني ،حتت طائلة املسؤولية ،إلتزام
السرية التامة وعدم إعالم العمالء أو السماح بإعالمهم
أو إعالم غيرهم من األطراف بأن املصرف أبلغ أو
سوف يقوم بإبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» في حال
وجود تأكيدات أو شكوك بوجود عمليات تبييض أموال
أو متويل إرهاب أو عند قيام «هيئة التحقيق اخلاصة»
باإلستعالم أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم،
قبل صدور قرار عن هذه األخيرة برفع السرية املصرفية
عن هذه احلسابات وإبالغ أصحاب العالقة.
 .7عند اإلستعانة بخدمات الوسطاء أمثال
) ،(Brokers & Introducersعدم التعامل إال مع
وسطاء يستوفون املعايير املطلوبة من املصارف
واملؤسسات املالية جتاه عمالئها واحلصول منهم فور ًا
على املعلومات املطلوبة مبوجب مبدأ العناية الواجبة
وعلى نسخ من الوثائق الالزمة عند الطلب ،باإلضافة
إلى ذلك يتوجب إتخاذ احليطة واحلذر عند التعامل
مع أطراف ثالثة متواجدة في دول ال تطبق توصيات
مجموعة العمل املالي بدرجة كافية.

ثاني ًا:

على فروع املصارف اللبنانية العاملة في اخلارج إعتماد،
كحد أدنى ،اإلجراءات املنصوص عليها في هذا النظام
وفي حال تعذر ذلك نتيجة تعارضها مع أحكام القوانني
واألنظمة امللزمة املعمول بها في مكان وجود الفرع على
املصرف إعالم «هيئة التحقيق اخلاصة» بذلك.

املادة 13

على مفوض املراقبة لدى املصرف:

 .1أن يراجع إج��راءات التدقيق الداخلي للتحقق من تقيد
املصرف بأحكام القانون وأحكام هذا النظام ،وعليه إعداد
تقرير سنوي بهذا اخلصوص يرفعه إلى مجلس إدارة
املصرف وإلى حاكم مصرف لبنان وإلى جلنة الرقابة على
املصارف ،على أن يتضمن هذا التقرير باإلضافة إلى نتائج

املراجعة واقتراحاته بخصوص تفعيل أعمال الرقابة على
العمليات ،معلومات مفصلة حول التحقق من قيام املصرف،
على األقل وعلى سبيل الذكر ال احلصر مبا يلي:
أ) التقيد بأحكام املواد  11 ،10 ،6 ،5 ،4 ،3و 12من هذا
النظام.
ب) تعبئة أمنوذج معرفة العمالء ).(KYC
ج) إعتماد سياسة وإجراءات مكتوبة جلهة قبول وفتح
احلسابات اجلديدة للعمالء.
د) اإلستعالم عن مصدر األموال املتلقاة ووجهتها النهائية
وعن مبررات العمليات النقدية احملددة في قانون مكافحة
تبييض األموال وهذا النظام وحتديد سقوف لإليداعات
وللسحوبات النقدية وللتحاويل الواردة من اخلارج
والواجب التنبه لها ضمن إجراءات احليطة ،وكذلك
إعتماد مناذج إيداعات تظهر مصدر األموال املودعة عند
جتاوز اإليداع أو مجموع اإليداعات السقف احملدد.
هـ) حتضير تقارير دورية (فصلية على األقل) حول حركة
اإليداعات والسحوبات النقدية وكذلك التحاويل الواردة
في حسابات العمالء ومراجعة هذه التقارير من قبل
القيمني على اإلدارة وقسم التدقيق الداخلي.
ّ
و) تضمني إجراءات التدقيق الداخلي املعتمدة ،تدابير
متعلقة مبراجعة مدى التقيد بها.

 .2أن يبلغ ،ف��ور ًا ،حاكم مصرف لبنان بصفته رئيس ًا لـ «هيئة
التحقيق اخلاصة» عن أية مخالفة ألحكام هذا النظام.

املادة 14

تطبق أحكام هذا النظام على املؤسسات املالية العاملة في لبنان.

بيروت ،في  18أيار 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة
(بعد آخر تعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم 272
تاريخ  22آب )2011

القسم اخلامس :أحكام مختلفة
املادة التاسعة

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

 .1بإشعار يتضمن معلومات عن أي شيك تصدره عليه أو عن
أي عملية مصرفية تتم من خالله لصالح عمالئها السيما ما

يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة الصرافة مبالغ نقدية أم ال
وعن مصدر هذه املبالغ ووجهتها وهوية املستفيد وصاحب
احلق اإلقتصادي وذلك في حال جتاوزت قيمة الشيك أو
العملية مبلغ  10.000د.أ .أو ما يعادلها.
 .2بإشعار يتضمن املعلومات املشار إليها في البند ( )1من
هذه املادة عن أي حتويل يتم من خالله إلى أشخاص ثالثني
في لبنان ناجت عن عملية صرافة أو شحن أوراق نقدية و/أو
«معادن ثمينة» ،مهما بلغت قيمة املبلغ احملول.

املادة العاشرة

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

املادة احلادية عشرة

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

املادة الثانية عشرة

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

املادة الثالثة عشرة

 .1يحظر على مؤسسات الصرافة كافة:
• إيداع مبالغ نقدية مباشر ًة في حسابات عمالئها لدى
املصارف.
• قبول أي نوع من التوكيل عن عمالئها.
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 .2يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي
عملية حتويل تفوق مبلغ  1.500د.أ .غير ناجتة عن عملية
صـرافة أو شحن عن طريق استالم مبالغ نقدية من عمالئها
وحتويـلها عبر حساباتها لدى املصارف إلى أشخاص ثالثني
سواء في لبنان أو في اخلارج.
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للمصارف وللمؤسسات املالية وملؤسسات الوساطة املالية
ولشركات اإليجار التمويلي وملؤسسات الصرافة وللجمهور

عمليات التحاويل النقدية وفق ًا لنظام احلوالة

املادة األولى

املادة الرابعة عشرة

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار ،يقصد بـ «احلوالة» األنظمة غير
على أي مؤسسة صرافة ،في إطار ممارستها ألعمالها:
الرسمية لتحويل األموال التي تقع خارج القطاع املالي املتعارف
• عدم فتح أي نوع من حسابات الودائع لديها ،سواء
ً عليه والتي تقوم بها املؤسسات واألشخاص مبن فيهم سماسرة
أكانت مؤقتة أو انتقالية ،لقاء تلقيها أموال نقدية.
ووسطاء احلوالة (حواالدار).
• تنفيذ العمليات ،التي تدخل ضمن املهام املسموح لها
قانون ًا القيام بها ،حصر ًا من خالل احلسابات املصرفية املادة الثانية
يحصر مبؤسسات الصرافة من الفئة (أ) فقط ،حق القيام بعمليات
العائدة لها دون أي استعمال للحسابات الشخصية
التحاويل النقدية عن طريق «احلوالة» سواء حلسابها أو حلساب الغير.
العائدة ألي من املعددين في املادة العاشرة أعاله.

املادة الثالثة

املادة اخلامسة عشرة
على كل مؤسسة صرافة من الفئة (أ) ترغب القيام بعمليات
على كل مؤسسة صرافة من الفئة «أ» أن تتقيد بالشروط التالية :التحاويل عن طريق نظام «احلوالة» أن:
 .1أن تضع إج��راءات كافية وفعالة ملكافحة تبييض األموال  .1تعلم ،مسبق ًا ،مصرف لبنان خطي ًا بذلك.
ومتويل اإلرهاب.
 .2حتتفظ بسجالت خاصة لعمليات «احلوالة» تتضمن كحد
 .2أن تقوم بتعيني ضابط امتثال ) (Compliance officerبغية
أدنى املعلومات املشار إليها في األمنوذج املرفق بهذا القرار
وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة للعمالء املعنيني وذلك ملدة
تقيد املؤسسة بالقوانني املرعية اإلجراء وباألنظمة
مراقبة ّ
ال تقل عن خمس سنوات.
والتوصيات الصادرة عن مصرف لبنان وعن جلنة الرقابة
على املصارف وعن هيئة التحقيق اخلاصة السيما نظام
املادة الرابعة
مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
تعطى املؤسسات التي تكون بوضع مخالف ألحكام هذا القرار
ومتويل اإلرهاب ،حيث ينطبق.
مهلة ستة أشهر للتقيد بأحكامه وتسوية أوضاعها ،السيما جلهة
 .3أن تعمل على إخضاع ضابط اإلمتثال باستمرار لدورات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من املادة الثالثة من هذا القرار.
تدريبية ف��ي مجال مكافحة تبييض األم���وال ومتويل املادة اخلامسة
اإلرهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في هذا يعمل بهذا القرار فور صدوره.
املجال كشهادة الـ CAMS-Certified Anti-money
املادة السادسة
 Laundering Specialistاحملددة في القرار األساسي
ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
رقم  9286تاريخ  2006/3/9املرفق بالتعميم األساسي
رقم .103
بيروت ،في  24أيلول 2007
حاكم مصرف لبنان
 .4أن تنظم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة املتعلقة بعمليات
رياض توفيق سالمه
تبييض األم��وال ومتويل اإلره��اب وتتضمن ،على األقل،
األسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق اخلاصة.

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

متنح مؤسسات الصـرافة التي تكون في وضـع غير متـوافق
مع أحكام البندين ( )2و( )4من هذه املادة مهلة تنتهي بتاريخ
 2012/1/2لتسوية أوضاعها.

امنوذج
سجالت خاصة لعمليات احلوالة
التحاويل الصادرة
إسم املستفيد
من التحويل

بلد وجهة التحويل

الغرض من
التحويل

قيمة املبلغ احملول
(صادر)

رقم جواز السفر
أو الهوية

اجلنسية

اإلسم الثالثي لآلمر
بالتحويل

بلد مصدرالتحويل

الغرض من
التحويل

قيمة املبلغ احملول
(وارد)

رقم جواز السفر
أو الهوية

اجلنسية

اإلسم الثالثي
للمستفيد من
التحويل

التحاويل الواردة

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

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 126
للمصارف واملؤسسات املالية
عالقة املصارف واملؤسسات املالية مع املراسلني

املادة األولى

املادة الرابعة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة اخلامسة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

على املصارف واملؤسسات املالية العاملة في لبنان:

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

أ)

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

احلق اإلقتصادي واإلستحصال على املعلومات
املطلوبة ووضع إجراءات ملراقبة العمليات واحلسابات
العائدة لهم بشكل مستمر.
ب) بتحديث مركزية املعلومات املجمعة املنشأة لديها
واملتعلقة بعمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
وذلك مبا يتناسب مع أحكام هذا القرار.

ج) بإبالغ هيئة التحقيق اخلاصة عن أي عملية يشتبه أنها
قد تشكل مخالفة للموجبات املفروضة في هذا القرار.
 .٢أن تكون على اطالع كامل على القوانني واألنظمة املطبقة
على مراسليها في اخلارج وأن تتعامل معهم وفق ًا للقوانني
واألنظمة واإلجراءات والعقوبات والتقييدات املقررة من قبل
املنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية في
بالد هؤالء املراسلني.
وعليها في هذا 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 املالية العاملة في لبنان والفروع واملؤسسات
الشقيقة أو التابعة في اخلارج.

 .٣مراقبة عمليات الدفع املنفذة على حسابات مفتوحة لدى مصارف
مراسلة ()Transactions Payable Through Accounts
والتشدد ف��ي تطبيق إج���راءات العناية الواجبة املعززة
( )Enhanced Due Diligenceعلى العمالء املعنيني.

بيروت ،في  ٥نيسان ٢٠١٢
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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للمصارف وللمؤسسات املالية وللمؤسسات التي تتعاطى
العمليات املالية واملصرفية بالوسائل اإللكترونية

املادة األولى

يضاف الى املادة التاسعة من القرار األساسي رقم  7548تاريخ
 2000/3/30البند ( )4التالي نصه:

« -4عند القيام بعمليات حتويل األموال بالوسائل اإللكترونية ،مبا
فيها املجراة بواسطة بطاقات اإليفاء أو الدفع أو اإلئتمان ،تضمني
أمر التحويل والرسائل املرفقة به كامل هوية اآلمر بالتحويل بشكل
دقيق (اإلسم ،العنوان ورقم احلساب أو رقم مرجع خاص في
حال عدم وجود رقم حساب) وذلك خالل مراحل العملية كافة.

فيما خص عمليات حتويل األموال بالوسائل اإللكترونية داخل
لبنان ،ميكن اإلكتفاء بذكر رقم احلساب أو أي معلومة من
شأنها السماح بتتبع العملية ومعرفة هوية اآلمر بالتحويل ،شرط
أن يتم توفير كامل املعلومات املطلوبة في الفقرة األولى أعاله
للسلطات املختصة أو للجهة املستفيدة من التحويل (مصرف،
مؤسسة مالية )...خالل مهلة ثالثة أيام عمل من تاريخ طلبها».

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

بيروت ،في  23كانون األول 2005
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

املادة الثانية

على مفوضي املراقبة التحقق من تقيد املصارف واملؤسسات
املالية بأحكام هذا القرار وتضمني التقرير الذي يعدونه بخصوص
إجراءات مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلره��اب ،معلومات مفصلة حول التحقق من اإلجراءات
املتبعة ونتائج املراجعة التي يجرونها ومالحظاتهم بهذا اخلصوص.

املادة الثالثة

يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات اإلداري��ة
املنصوص عليها في القوانني واألنظمة املرعية اإلجراء والسيما
للعقوبات املنصوص عليها في املادة  ٢٠٨من قانون النقد والتسليف.
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للمصارف وملؤسسات الصرافة

عمليات شحن األوراق النقدية و«املعادن الثمينة»
املادة األولى

يلغى عنوان القرار األساسي رقم  8024تاريخ 2002/1/11
ويستبدل مبا يلي:
«عمليات شحن األوراق النقدية و"املعادن الثمينة"»
التقرير السنوي 71 20 1 2

املادة الثانية

يعدل ترقيم كل من «املادة الثانية» و«املادة الثالثة» من القرار
األساسي رقم  8024تاريخ  2002/1/11بحيث يصبح على
التوالي «املادة اخلامسة» و«املادة السادسة».

املادة الثالثة

يلغى نص املادة األولى من القرار األساسي رقم  8024تاريخ
 2002/1/11ويستبدل بالنص التالي:
«على مؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن األوراق النقدية
و/أو القطع والسبائك املعدنية واملسكوكات (في ما يلي «املعادن
الثمينة») من وإلى لبنان التقيد بالشروط التالية مجتمعة:
 .1أن ال يقل رأسمالها عن خمسة مليارات ليرة لبنانية.

 .2أن تقوم بتعيني مفوض مراقبة على أعمالها من بني الشركات
املعروفة عاملي ًا.
 .3أن تقوم بفصل القيود احملاسبية لعمليات شحن األوراق
النقدية و/أو «املعادن الثمينة» عن القيود املتعلقة بعملياتها
األخرى.
 .4أن تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض األموال وسائر األنظمة
الصادرة عن مصرف لبنان وعن هيئة التحقيق اخلاصة بهذا
اخلصوص السيما نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،حيث ينطبق.
 .5أن تقوم بتعيني ضابط امتثال ) (Compliance officerأو
تقيد املؤسسة
وحدة امتثال ) (Compliance unitبغية مراقبة ّ
بالقوانني املرعية اإلجراء وباألنظمة والتوصيات الصادرة عن
مصرف لبنان وعن جلنة الرقابة على املصارف وهيئة التحقيق
اخلاصة السيما نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،حيث ينطبق.
 .6أن تعمل على إخضاع ضابط اإلمتثال أو رئيس وحدة
اإلمتثال باستمرار ل���دورات تدريبية في مجال مكافحة
تبييض األم����وال ومت��وي��ل اإلره����اب أو ع��ل��ى حصوله
ع��ل��ى ش��ه��ادات متخصصة ف��ي ه���ذا امل��ج��ال كشهادة
الـ CAMS - Certified Anti - money Laundering
 Specialistاحملددة في القرار األساسي رقم  9286تاريخ
 2006/3/9املرفق بالتعميم األساسي رقم .103
 .7أن تقوم بتعيني مسؤول تدقيق داخلي (Internal Audit
) Officerللقيام بعمليات التدقيق الداخلي على عملياتها.

متنح املؤسسات املعنية مهلة تنتهي بتاريخ  2011/12/31للتقيد
بأحكام البنود ( )2و( )3و( )5و( )7من هذه امل��ادة وبتاريخ
 2012/3/31للتقيد بأحكام البند ( )1منها».

املادة الرابعة

تضاف إلى القرار األساسي رقم  8024تاريخ 2002/1/11
«املادة الثانية» و«املادة الثالثة» و«املادة الرابعة» التالي نصها:
«املادة الثانية :على املصارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم
بشحن األوراق النقدية و/أو «املعادن الثمينة» من وإلى لبنان
أن تقوم بتزويد جلنة الرقابة على املصارف ومديرية األسواق
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املالية في مصرف لبنان في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل
معدن ،مبا يلي:
أ)

وضعية شهرية معدة وفق ًا لألمنوذج رقم ( )1تفصل بشكل
واضح إجمالي حجم عمليات شحن األوراق النقدية و/أو
«املعادن الثمينة» ،من وإلى لبنان.

ب) وضعية شهرية معدة وفق ًا لألمنوذج رقم ( )2تفصل
بشكل واضح عدد املرات التي مت فيها شحن األوراق
النقدية و/أو «املعادن الثمينة» ،من وإلى لبنان.
ج) وضعية شهرية معدة وفق ًا لألمنوذج رقم ( )3تبني إجمالي
حجم انتقال األوراق النقدية و/أو «املعادن الثمينة» داخل
لبنان الناجت عن العمليات التي تقوم بها هذه املؤسسات
في ما بينها وفي ما بني املصارف واملؤسسات اخلاضعة
لرقابة مصرف لبنان التي ال تقوم بشحن أوراق نقدية و/
أو «معادن ثمينة».
د) وضعية شهرية معدة وفق ًا لألمنوذج رقم ( )4تبني جميع
عمليات انتقال األوراق النقدية و/أو «املعادن الثمينة» داخل
لبنان التي توازي أو تفوق قيمتها مبلغ  10.000د.أ.
«املادة الثالثة :على املصارف التي ال تقوم بشحن األوراق
النقدية و/أو «املعادن الثمينة» من وإلى لبنان أن تقوم بتزويد
جلنة الرقابة على املصارف ومديرية األسواق املالية في مصرف
لبنان بوضعية شهرية معدة وفق ًا لألمنوذج رقم ( )3تبني حجم
انتقال األوراق 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 األوراق النقدية و/أو «املعادن الثمينة».
«امل��ادة الرابعة :ترسل الوضعيات الشهرية املشار إليها
في املادتني الثانية والثالثة أعاله على أسطوانات ممغنطة
( )Diskettesضمن مهلة عشرة أي��ام تلي انتهاء الشهر
املصرح عنه وذلك في حال وجود أو عدم وجود عمليات شحن
لألوراق النقدية و/أو «املعادن الثمينة» من وإلى لبنان أو انتقال
لألموال النقدية و/أو «املعادن الثمينة» داخل لبنان».

املادة اخلامسة

يلغى اجلدول الشهري بإجمالي حجم عمليات شحن العمالت
األجنبية من وإلى لبنان املرفق بالقرار األساسي رقم 8024
تاريخ .2002/1/11

املادة السادسة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة السابعة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

بيروت ،في  21ايار 2011
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 .3تلقي أي مبلغ من قبل عمالئها إال بواسطة شيكات أو
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حتاويل مبا فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة باستثناء
للمصارف وللمؤسسات املالية وملؤسسات الوساطة املالية
تلقيها أموا ًال نقدية ال يفوق مجموعها شهري ًا ما يوازي
مبلغ  10.000د.أ .للعميل الواحد وذلك تسديد ًا لتسليفات
املادة األولى
ممنوحة من قبلها (مبا فيها عمليات الفاكتورينغ) أو للقيام،
يلغى نص كل من البندين ( )2و ( )3من «املادة  »2من القرار
بشكل ثانوي ،بخدمات مختلفة ال تشتمل على عمليات
األساسي رقم  6213تاريخ  1996/6/28ويستبدالن مبا يلي:
وساطة مالية (إدارة األمالك ،توطني فواتير الهاتف.)...
« .2من أجل ممارسة أعمالها ،يحق ملؤسسات الوساطة املالية
بناء لطلب عمالئها بتنفيذ عمليات حتاويل واردة من
 .4القيام ً
القيام بالعمليات املتممة ملوضوعها غير أنه ال يحق لها:
اخلارج أو من الداخل لصالح أشخاص ثالثني في لبنان أو
أ) القيام بعمليات الصرافة إال حصر ًا بغية تنفيذ عمليات
في اخلارج تفوق مبلغ  1.500د.أ» .
متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها
املادة الثانية
ضمن إطار حتقيق موضوعها.
ب) شحن األوراق النقدية والقطع املعدنية والسبائك يعمل بهذا القرار فور صدوره.
املعدنية واملسكوكات.

املادة الثالثة

ج) مزاولة أي جتارة أو صناعة أو نشاط غريب عن نشاط ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
الوساطة املالية.
 .3يحظر على مؤسسات الوساطة املالية:
أ)

تلقي أي مبلغ من عمالئها إال بواسطة شيكات أو حتاويل
مبا فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة.

بناء لطلب عمالئها بتنفيذ عمليات حتاويل واردة
ب) القيام ً
من اخلارج أو من الداخل لصالح أشخاص ثالثني في
لبنان أو في اخلارج تفوق مبلغ  1.500د.أ» .

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  22آب 2011
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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للمؤسسات املالية

املادة األولى

يلغى نص املادة  7مكرر من القرار األساسي رقم  7136تاريخ
 1998/10/22ويستبدل بالنص التالي:
«يحظر على املؤسسات املالية كافة:

 .1القيام بعمليات الصرافة إال حصر ًا بغية تنفيذ عمليات
متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن
إطار حتقيق موضوعها.

بيروت ،في  22آب 2011
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1

إلى املؤسسات غير اخلاضعة لقانون السرية املصرفية
يطلب إلى املؤسسات كافة غير اخلاصعة لقانون السرية
املصرفية الصادر بتاريخ  1956/9/3مبا فيها املؤسسات
الفردية ،السيما مؤسسات الصرافة والشركات التى تتعاطى
الوساطة املالية وشركات اإليجار التمويلي وهيئات اإلستثمار
اجلماعي وشركات التأمني وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات
وجتار السلع ذات القيمة املرتفعة (حلى ،أحجار كرمية ،ذهب،
حتف فنية ،آثار قدمية) ،التقيد بأحكام القانون رقم 318
تاريخ ( 2001/4/20مكافحة تبييض األموال) والسيما مسك
سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ 10.000
د.أ .أو ما يوازيه.
كما يطلب من املؤسسات املذكورة أعاله اإلبالغ عن العمليات
املشبوهة لتبييض األموال وفق ًا للنموذج املرفق.
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  4متوز 2001
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

 .2شحن األوراق النقدية والقطع املعدنية والسبائك املعدنية
واملسكوكات.
التقرير السنوي 73 20 1 2

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 2

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

إعالم «الهيئة» رقم 13
بناء على أحكام القرار األساسي الصادر عن مصرف لبنان
ً
رقم  7818تاريخ  2001/5/18املتعلق بنظام مراقبة العمليات
املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األم��وال ومتويل اإلرهاب
السيما املادتني الثالثة والرابعة منه،
وباإلشارة إلى إعالم «هيئة التحقيق اخلاصة» رقم  4تاريخ
 18أيلول  2003املوجه للمصارف وللمؤسسات املالية،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ ،2011/5/26
يستبدل بيان املعلومات املرفق باإلعالم رقم  4املشار إليه أعاله
بكل من البيان رقم  1والبيان رقم  2املرفقني بهذا اإلعالم.
بيروت ،في  27أيار 2011
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه
ﺑﻴﺎن رﻗﻢ ١
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻹﺳﻢ................. :
................................................................................................
First Name:......................................................
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.............. :
...............................................................................
Family Name:................................................................

إﺳﻢ اﻷب............................. :
.............................................................................
Father’s Name:..................................................
إﺳﻢ اﻷم وﺷﻬﺮﺗﻬﺎ........ :
............................................................................
Mother’s Full Name: ..................................................
اﻟﺠﻨﺲ :ذآﺮ
أﻧﺜﻰ
................................................................
Female
Gender: Male

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة................ :
..............................................................................
ﺑﻴﺎن رﻗﻢ ٢
Place and Date of Birth: ..............................
اﻟﺸﺨﺺاﻟﺠﻨﺴﻴﺔ...... :
اﻟﻤﻌﻨﻮي................................................
ﺣﻮل

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

ﻣﻜﺎن ورﻗﻢ اﻟﺴﺠﻞ............ :
.........................................................................................
Civil Register Place and Number:........
Name:.....................................
......................................
 ..........................................................................رﻗﻢ
اﻟﻬﻮﻳﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ................................................ :
اﻹﺳﻢ.............................. :
............................
Place and Date of Registrati
ID/Passport Number:..................................................
on:.............................................................
.................................................
ﻣﻘﻴﻢ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ
ﻣﺤﻞ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ:
.......................................................
Nationality:.........
t
...................
Non-Residen
...................
Resident
..............................................................
.........................................................
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ......... :
ﻋﻨﻮان
اﻟﺴﻜﻦ
......:
.............................................
......................................
..................................................................
..........................................Address:
..................
Residential Address:................................
.........................................................

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 4
املعدل مبوجب

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 13
للمصارف واملؤسسات املالية

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

اﻟﻌﻨﻮان...........:
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒTelephone:................... ..............................:
...................................................................
....................................................................................
.........................................................
Telephone:..............................................................
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ.........:
Detailed Activity:...............
...................اﻟﻤﻬﻨﺔ
...................
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
..................:.......
............
.....................................................
.............................................................................
اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ....................:
Detailed Profession:.............................................
Names of Main Partners
& Percentag
ﻋﻨﻮان of
Shares: .................................
اﻟﻌﻤﻞ....:e
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺼﺺ................:
......................................................................................
أﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮآﺎء
Business Address:........................................................
Names of Authorized Signatorie
s:……........................................

......................................................:
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.....................:
..................................................
Names of Legal Represen
Previous Profession for Retired:. ...................
tatives:…......................................
............................................................:
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ.....................................:
Name ........................
....................................
of Manager:………..........................
..........................................................
Financial Status:....................................................
.....................................................:
إﺳﻢ اﻟﻤﺪﻳﺮ
ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال.................:
Financial
Status........................
........................
(Sales, Profits…):
........................
...................................................
Source of Funds:..........................................................
رﺑﺎح.....................................:(....
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻣﺒﻴﻌﺎت ،أ
Source of Funds: ...................
ﻣﺼﺪر أﻣﻮال ﺁﺧﺮ
...............:
...................
.........................................................
............................................................................................
اﻷﻣﻮال.............................................:
Other Source of Funds:..............................
ﻣﺼﺪر
Expected Annual Account
Turnover:
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
............
...........................................................
...................................................................................:
اﻷﻣﻮال اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴﺎب...:
ﺣﺠﻢ
Purpose of the Relation:...........................................
…Purpose of the Relation:
…................................................................
........................................................:
ﻧﻮع اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.............................................................:
.................................
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
Nature
Nature of the Relation: ............................................
of the Relation:……............
...............

...........................................................
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ..............................................:
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ................................................:
ﻧﻮع
.........................
...........................Beneficial
Right’s Owner:.......
Family Status:....................................................
إﺳﻢ اﻟﺰوج
وﺷﻬﺮﺗﻪ......
...................
......:
...................................................
..................................................
اﻹﻗﺘﺼﺎدي....................................:
Spouse’s Full Name:.......................................................
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ
ﻋﻤﻞ اﻟﺰوح..................:
...................
If BRO
........................
is other than
..........................
the legal entity’s
Spouse’s Profession: .................................
اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي:

owner:

Reason:

ﻓﻲ ﺣﺎل آﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ
ﺻﺎﺣﺐ....................................
اﻟﺴﺒﺐ ..................................................................................:اﻟﺤﻖ اﻹﻗﺘﺼﺎدي....:
........
Name:.....
..............................................................
...........................................................
........................................................
Beneficial Right’s Owner:.............................................
Address:........................................
اﻹﺳﻢ..:
......................................................
ﻓﻲ
اﻟﻌﻨﻮان.....................:
ﺣﺎل..آﺎن ﺻﺎﺣﺐ
Work:
اﻟﺤﻖ
اﻹﻗﺘﺼﺎدي
.....ﻏﻴﺮ
..............
...................
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب:
.........................................................
اﻟﻤﻬﻨﺔ.........................:
Financial
If BRO is other than the Account Holder:
Status:
 ............................................................اﻟﺴﺒﺐ
.................:
.......................
........................
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ...............................:
Reason:................................................
اﻹﺳﻢ.............:
....................
........................
........................
Name:...................................
اﻟﻌﻨﻮان
Date:...................
.....................:
........................
...............
...............................................................
Address:.................................................................
..................................................................
اﻟﻤﻬﻨﺔ..................................:
اﻟﺘﺎرﻳﺦ............... :
Profession: ........................................................................
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ.............................................:
Financial Status:.........................................
اﻟﺘﺎرﻳﺦ............................................... :
....................of
..............Specimen
........................
..
........
...
Signature
.............
:
Date:................................................
ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

Specimen of Signature:

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 5
املعدل مبوجب

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 12
موجه إلى مفوضي املراقبة
ّ

إعالم «الهيئة» رقم 5
باإلستناد إلى نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األم��وال املرفق بالقرار األساسي رقم  7818تاريخ
 2001/5/18السيما املادة  13منه،

املعينني لدى املصارف واملؤسسات
يطلب من مفوضي املراقبة
ّ
املالية إرس��ال التقرير السنوي ال��ذي يع ّدونه عم ً
ال بأحكام
املادة  13من النظام املذكور أعاله إلى اجلهات املعنية في
مهلة أقصاها نهاية شهر آذار التالي للسنة التي جرت املراقبة
خاللها ،على أن يتضمن:
 .1توصياتهم بخصوص تفعيل أعمال الرقابة وتقييمهم
إلجراءات الضبط الداخلي املتبعة ملكافحة تبييض األموال.
 .2اإلشارة صراحة إلى ما يفيد أنهم حتققوا على مسؤوليتهم،
على األقل ،من األمور الواردة في امللحق املرفق بهذا اإلعالم
وذلك بعد التدقيق الذي يجرونه على العينات الالزمة.
بيروت ،في  29نيسان 2004
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

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

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

قيام أو عدم قيام املصارف أو املؤسسات املالية بـ :

 .1التأكد ،عند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خارجي،
من أنه ليس مصرف ًا صوري ًا وأن له وجود ًا فعلي ًا وذلك
استناد ًا إلى وثائق ثبوتية تستحصل عليها ،باإلضافة
إلى كونه ال يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة
حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراءات كافية
وفعالة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

 .2إعتماد أمنوذج معرفة العمالء ) (KYC Formعلى
أن يتضمن كحد أدنى املعلومات األساسية الواجب
توفرها عن العمالء واملطلوبة مبوجب إعالم «هيئة
التحقيق اخلاصة» رقم  4املعدل والتحقق من هوية
العمالء الدائمني والعابرين ،املقيمني وغير املقيمني
ووكالئهم واإلستحصال من األشخاص الطبيعيني على
املستندات املتعلقة بهوياتهم ومن األشخاص املعنويني
على مستندات مصادق ًا عليها وفق ًا لألصول عن النظام
األساسي وشهادة التسجيل وهيكلية امللكية والئحة تبني
كيفية توزيع األسهم أو احلصص (بصورة مباشرة أو
غير مباشرة) والئحة املفوضني بالتوقيع باإلضافة إلى
صورة عن هوية املمثل القانوني واملديرين واألشخاص
الطبيعيني الذين ميلكون ،بصورة مباشرة أو غير
مباشرة ،نسبة تخولهم السيطرة الفعلية على إدارة
الشركة ،باإلضافة إلى تطبيق إجراءات العناية الواجبة
على الوكيل غير املهني.
 .3إعادة التحقق دوري ًا من هوية العمالء أو إعادة حتديد صاحب
احلق اإلقتصادي مبن فيهم أصحاب احلسابات املفتوحة
قبل صدور قانون مكافحة تبييض األموال باإلضافة إلى
إعداد خطط عمل محددة التاريخ لتنفيذ هذه املوجبات.

 .4إعتماد استمارة خاصة لتحديد هوية صاحب احلق
اإلقتصادي ومصدر األموال وفق ًا ملا جاء في املادتني
 4و 7من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتعميمها على
الفروع ليصار إلى استعمالها عند الشك بهوية صاحب
احلق اإلقتصادي أو مصدر األموال.
 .5اإلحتفاظ مبعلومات عن العميل ،السيما إسمه الكامل
وعنوان مكان إقامته ومهنته ،وعن وضعه املالي ،وبنسخ
عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم ملدة
خمس سنوات على األقل بعد إقفال احلساب أو إنهاء
عالقة العمل وعن جميع املستندات املتعلقة بالعمليات
كافة ملدة خمس سنوات على األقل بعد إجناز العملية.
 .6إنشاء اللجنة املختصة ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب املشار إليها في البند ( )1من املادة  10من
نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب وحتديد مهامها وفق ًا ملا هو
منصوص عليه في املادة  11من النظام املذكور ،على
أن يتثبت مفوض املراقبة من قيامها بهذه املهام.
 .7إنشاء «وحدة التحقق» املشار إليها في البند ( )2من املادة
 10من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وحتديد مهامها وفق ًا ملا
هو منصوص عليه في املادة  11من النظام املذكور ،على
أن يتثبت مفوض املراقبة بعد اإلطالع على التقارير التي
تعدها هذه الوحدة من قيامها بهذه املهام.
التقرير السنوي 75 20 1 2

 .8تنظيم مركزية ممكنة للمعلومات املجمعة تتضمن
كحد أدنى األسماء التي جرى تعميمها من قبل
«هيئة التحقيق اخلاصة» وأسماء أصحاب احلسابات
املشكوك فيها واملُبلغ عنها من املصرف أو املؤسسة
املالية وحتديث هذه املركزية بصورة مستمرة.
 .9إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبني أسماء
األشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك حسابات
مبوجب وكالة.
 .10إعتماد برامج معلوماتية متخصصة تتيح استخالص
تقارير دورية ملراقبة حسابات الزبائن والعمليات التي
تنطبق عليها ،على سبيل الذكر ال احلصر ،املؤشرات
املنصوص عنها في املادة  8من نظام مراقبة العمليات
املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

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

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

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 7
موجه إلى مؤسسات الوساطة املالية
ّ

باإلستناد إل��ى القانون رق��م  318ت��اري��خ 2001/4/20
املتعلق مبكافحة تبييض األم��وال وتعديالته السيما املادة
الرابعة والبند  1من املادة السابعة منه يطلب من مؤسسات
التقيد كحد أدنى باإلجراءات التالية:
الوساطة املالية
ّ

 .12إبالغ حاكم مصرف لبنان بصفته رئيس ًا لـ «هيئة
التحقيق اخلاصة» بالعمليات املشكوك بأنها تنطوي
على تبييض أموال أو متويل إرهاب.

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

 .13تدريب املوظفني واملسؤولني املعنيني بشكل مستمر
وإشراكهم في احللقات الدراسية والندوات واحملاضرات
بغية إطالعهم بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب.

 .2التحقق من هوية العمالء الدائمني والعابرين ،املقيمني
وغير املقيمني ووكالئهم واإلستحصال من األشخاص
الطبيعيني على املستندات املتعلقة بهوياتهم ومحل إقامتهم
ومن األشخاص املعنويني على املستندات املتعلقة بشهادة
تسجيلهم ونظامهم وعناوينهم وهوية املفوضني بالتوقيع
عنهم واعتماد لهذا ال��غ��رض أمن���وذج معرفة العمالء
) (KYC Formيتضمن كحد أدنى املعلومات األساسية
الواجب توفرها عنهم (اإلسم الثالثي ،تاريخ ومكان الوالدة،
اجلنسية ،العنوان ،الوضع اإلجتماعي ،املهنة بالتفصيل،
الوضع املالي ،صاحب احلق اإلقتصادي ،التوقيع والتاريخ).

 .14إعداد دليل إجراءات يتضمن املوجبات املنصوص عنها
في نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على أن يراعي الدليل
هيكلية املصرف أو املؤسسة املالية واألقسام املوجودة
فيه أو فيها وتعميمه على املوظفني والفروع العتماده.
 .15إستالم اإلشعار املنصوص عليه في البند  2من املادة
 7من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
 .16إعتماد مقاربة مبنية على املخاطر (Risk Based
) Approachلتصنيف العمالء والعمليات وفق درجات

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

ثاني ًا :قيام كل من مديرالتدقيق الداخلي واملسؤول عن مراقبة
العمليات في الفرع واملسؤول عن قسم التحاويل وقسم
الشيكات وأمناء الصناديق ومدير الفرع في املصرف أو
املؤسسة املالية مبهامهم املنصوص عنها في املادة 11
من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
ثالث ًا :ما إذا كانت موافقة مدير فرع املصرف أو املؤسسة املالية
76

على إعفاء بعض العمالء من تعبئة استمارة العمليات النقدية
) (CTSوحتديد سقوف لهذه اإلعفاءات قد متّا باإلستناد
إلى معايير تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف والتأكد من تعبئة
هذه االستمارة للعمالء غير املعفيني من هذا اإلجراء.

قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

 .3إعادة التحقق دوري ًا ،السيما عند الشك ،من هوية العمالء
وصاحب احلق اإلقتصادي مبن فيهم أصحاب احلسابات
املفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبييض األموال تاريخ
 2001/4/20بغية حتديث املعلومات الواردة في أمنوذج
معرفة العمالء ) (KYC Formواإلستحصال على الوثائق
الثبوتية الالزمة.
 .4اإلحتفاظ باملستندات املتعلقة بالعمالء موضوع البند 2
أعاله والعمليات ملدة خمس سنوات على األقل بعد إقفال
احلساب أو إجناز العملية.
 .5تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات (Compliance
) Officerتكون مهامه:

• وضع دليل إجراءات ملكافحة تبييض األموال يأخذ بعني
اإلعتبار املوجبات الواردة في هذا اإلعالم على أن يراعي
هذا الدليل هيكلية املؤسسة واألقسام املوجودة فيها
وتطويره عند احلاجة ووضع أمنوذج معرفة العمالء

) (KYC Formموضوع البند  2أعاله ورفعهما إلى
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للموافقة عليهما.
• التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراءات املتبعة
ملكافحة تبييض األموال ومراقبة احلسابات (مبوجب برامج
معلوماتية متخصصة إذا اقتضت احلاجة تظهر مؤشرات
تبييض األموال) للتثبت من عدم وجود عمليات مشكوك
فيها وتوثيق أعماله بالتقارير الدورية الالزمة ورفعها إلى
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
املعنيني حول طرق مكافحة تبييض األموال.
• تدريب املوظفني
ّ
 .6تعبئة استمارة العمليات النقدية )( Cash Transaction Slip
تتضمن حق ً
ال مخصص ًا ملصدر األموال النقدية التي
التي
ّ
تفوق قيمتها مبلغ  10.000د.أ .أو ما يعادله وميكن
للمسؤول عن مراقبة العمليات )(Compliance Officer
إعفاء بعض العمالء من هذا اإلجراء بعد حتديد سقوف لهذه
مت ذلك باإلستناد إلى معايير
اإلعفاءات شرط أن يكون قد ّ
تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف.
 .7تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة تتضمن كحد أدنى
األسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق اخلاصة»
وأسماء أصحاب احلسابات املشكوك فيها واملُبلغ عنها من
قبل املؤسسة وحتديث هذه املركزية بصورة مستمرة وإبالغ
«الهيئة» عن أية حسابات تفتح الحق ًا ألي من هؤالء األشخاص
بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو مبوجب وكالة.
 .8إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبني أسماء األشخاص
الذين يقومون بفتح أو بتحريك حسابات مبوجب وكالة.
 .9عدم إقفال أي حساب يشتبه به قبل الرجوع إلى «الهيئة».
 .10الطلب من املوظفني ،حتت طائلة املسؤولية ،عدم إعالم العمالء
عند قيام «هيئة التحقيق اخلاصة» باإلستعالم أو بالتدقيق في
حساباتهم ،قبل صدور قرار «الهيئة» بإبالغ أصحاب العالقة.

 .11إبالغ حاكم مصرف لبنان بصفته رئيس ًا لـ»  هيئة التحقيق
اخلاصة» بالعمليات املشكوك بأنها تنطوي على تبييض
أموال.

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  18آب 2005
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 8
للمصارف وللمؤسسات املالية

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

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

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 9
موجه إلى املصارف

بناء على أحكام القانون رقم  318تاريخ  2001/4/20املتعلق
ً
مبكافحة تبييض األموال السيما البند ( )4من املادة السادسة
منه،
وبناء على أحكام الفقرة (ج) من البند ( )7من املادة  11من
ً
نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
املرفق بالقرار األساسي رقم  7818تاريخ ،2001/5/18
ال بقرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها املنعقدة
وعم ً
بتاريخ ،2008/12/4
يطلب من املصارف التشدد في تطبيق أحكام الفقرة (ج)
من البند ( )7من املادة  11من نظام مراقبة العمليات املالية
واملصرفية ملكافحة تبييض األموال جلهة التأكد من عدم إيداع
قيمة الشيكات في احلساب قبل حتصيلها بصورة نهائية من
املصارف الصادرة عنها.
بيروت ،في  2كانون الثاني 2009
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه
التقرير السنوي 77 20 1 2

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 10
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باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن «هيئة التحقيق اخلاصة»
السيما تلك القاضية بوضع بعض احلسابات حتت املراقبة
) ،)Traceableومنع ًا ألي التباس ،وتسهي ً
ال ملهمة «الهيئة» في
تتبع حركة احلسابات التي يشتبه أنها قد تخفي عمليات تبييض
لألموال أو متويل إرهاب،
على املصارف كافة ،في ما يتعلق باحلسابات املوضوعة حتت
املتابعة ) (Traceableبقرار من «هيئة التحقيق اخلاصة»:
أو ًال:

يتم تنظيم هذا األمن��وذج على برنامج Microsoft Excel
 Workbookعلى أن يخصص لكل حساب ) (Sheetصفحة

مستقلة في حال كان لدى العميل أكثر من حساب.
يتم تزويد «هيئة التحقيق اخلاصة» بكشوفات احلسابات وفقاً
لألمنوذج املذكور عبر برنامج تبادل املعلومات اخلاص بها
 PGPوعند تعذر ذلك على قرص مدمج .CD
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  27شباط 2010
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

في ما يتعلق بالشيكات:

• عدم تسديد ،نقد ًا ،أي شيك أو أمر دفع مسحوب على
احلساب املوضوع حتت املراقبة سواء كان املستفيد من
الشيك أو أمر الدفع صاحب احلساب نفسه أو للغير.
• عدم دفع أي شيك أو أمر دفع مسحوب على احلساب
األول وشرط أن يكون
موضوع املراقبة إال للمستفيد ّ
الشيك مشطوب ًا.
• عدم إصدار أي شيك مصرفي )(Chèque Bancaire
مسحوب ًا ألمر صاحب احلساب أو الغير على احلساب
املوضوع حتت املراقبة إال إذا كان مشطوب ًا ويتضمن
األول».
عبارة «ال يدفع إال للمستفيد ّ

Form
إمنوذج كشف احلساب اإللكتوني

رقم
املصرف

إسم
العميل

إسم
الوالد

Bank
Number

Customer
Name

Father’s

Name

العائلة

رقم احلساب

تاريخ
القيد

تاريخ
احلق

نوع العملية

Family
Name

Account
Number

Post
Date

فرع
املصرف
املعني*

Value
Date

00 11 222 33 00

5-jan09

6-jan09

املبلغ
()-/+

العملة

الرصيد
()-/+

تفاصيل
العملية **

Transaction
Type

Involved
Branch

Currency

Amount
()+/-

Balance
()+/-

Transaction
Details

CHW

Hamra

USD

-100,000

-100,000

Cheq #

12542

CDP
CHD

ثاني ًا :في ما يتعلق ببطاقات اإلئتمان والوفاء:

على سبيل املثال وال احلصر:

حصر استعمال بطاقات اإلئتمان و/أو الوفاء ،املصدرة
استنادا للحساب املوضوع حتت املراقبة على أجهزة
التجار ( )POSومنع استعمالها على
نقاط البيع لدى ّ
أجهزة الصراف اآللي.

نوع العملية

Transaction Type

سحب شيك

Check Withdrawal

إيداع شيك

Check Deposit

إيداع نقدي

Cash Deposit

نقدي

Cash Withdrawal

حتويل صادر

Outgoing Payment order

حتويل وارد

Incoming payment Order

حتويل داخلي من حساب إلى حساب

Account to Account

مختصر نوع العملية

CHW
CHD
CDP
CWD
OPO
IPO
A/A

ثالث ًا :في ما يتعلق بالصندوق لدى املصرف ):(Guichet

عدم املوافقة لصاحب احلساب موضوع املراقبة من
سحب أي مبلغ من األموال مباشر ًة عن صندوق
املصرف ( )Guichetاملفتوح لديه احلساب املذكور.
بيروت ،في  9متوز 2009
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه
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عم ً
ال بأحكام الفقرة ( )4من املادة السادسة من القانون رقم
 318تاريخ  2001/04/20املتعلق مبكافحة تبييض األموال،
على املصارف كافة تزويد «هيئة التحقيق اخلاصة» بكشوفات
احلسابات التي تطلبها ،ضمن إطار التحقيق في حسابات
العمالء ،وفق ًا لألمنوذج املرفق بتفاصيله كافة.
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مالحظة:
بجب اإلبقاء على سائر العمليات األخرى التي
يظهرها كشف احلساب (مثال ً فائدة محققة ،إعتماد )...
هذه اخلانة
مخصصة ملعرفة الفرع الذي متت من خالله العملية *
هذه اخلانة
مخصصة لتعبئة جميع تفاصيل العمليات املتوفرة **

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 14
موجه إلى مفوضي املراقبة املع ّينني
ّ
لدى مؤسسات الصرافة من الفئة «أ»
باإلستناد إلى القانون رقم  347تاريخ  2001/8/6املتعلق
بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان،
وإلى القانون رقم  318تاريخ  20نيسان  2001املتعلق
مبكافحة تبييض األموال،
وباإلستناد إلى القرار األساسي الصادر عن مصرف لبنان
رقم  7933تاريخ  2001/9/27املتعلق بتنظيم مهنة الصرافة،
وإلى القرار األساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم 9708
تاريخ  2007/9/24املتعلق بعمليات التحاويل النقدية وفق ًا
لنظام احلوالة،

وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ ،2011/5/26

املعينني لدى مؤسسات الصرافة من
يطلب من مفوضي املراقبة
ّ
الفئة «أ» إعداد تقرير سنوي وإرساله إلى أمانة سر «هيئة التحقيق
اخلاصة» في مهلة أقصاها نهاية شهر آذار الذي يلي السنة املالية
التي جرت املراقبة خاللها ،على أن يتضمن هذا التقرير اإلشارة
إلى ما إذا كانت هذه املؤسسات تتقيد أم ال باملوجبات التالية:
 .1التحقق من هوية الزبائن وعناوينهم باإلستناد إلى وثائق
رسمية.
 .2مسك سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ
 10.000د.أ .أو ما يعادله.
 .3اإلحتفاظ بصور عن الوثائق الرسمية (هوية الزبائن ،العنوان)
وعن املستندات املتعلقة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها مبلغ
 10.000د.أ .أو ما يعادله ملدة ال تقل عن خمس سنوات.
 .4تزويد املصرف بإشعار خاص (يتضمن معلومات عن طبيعة
العملية ،موضوعها ،مصدر األموال ووجهتها ،هوية املستفيد
وصاحب احلق االقتصادي) عند القيام بتنفيذ أية عملية
مصرفية من خالله (حتويل ،إصدار شيك )...لصالح زبائنها
تتجاوز قيمتها مبلغ  10.000د.أ .أو ما يعادله.
 .5إعالم مصرف لبنان مسبق ًا وخطي ًا عن قيامها مبزاولة عمليات
التحاويل النقدية وفق ًا لنظام «احلوالة» واإلحتفاظ بسجالت
خاصة بهذه العمليات وبصور عن الوثائق الرسمية العائدة
للعمالء املعنيني وذلك ملدة ال تقل عن خمس سنوات.
 .6إبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» عن تفاصيل العمليات التي
يشتبه بأنها تخفي تبييض ًا لألموال أو متوي ً
ال لإلرهاب في
حال حدوثها.
بيروت ،في  27أيار 2011
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

أمنوذج «إبالغ عن العملية املشبوهة»

مت تعديل إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم  3باإلعالم رقم 6

إعالم «الهيئة» رقم 3
للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ
عن عمليات تبييض األموال
عم ً
ال بأحكام البند ( )1من املادة السابعة من القانون رقم
 318تاريخ  2001/4/20املتعلق مبكافحة تبييض األموال،
وعم ً
ال بأحكام املادتني رقم  6و  8من نظام مراقبة العمليات املالية
واملصرفية ملكافحة تبييض األموال ،املرفق بقرار مصرف لبنان

رقم  7818تاريخ  2001/5/18موضوع التعميم للمصارف
وللمؤسسات املالية رقم  1912تاريخ ،2001/5/18
وعم ً
ال بقرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
املنعقدة بتاريخ ،2001/10/11
 .1يطلب إلى جميع املصارف وسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ
عن عمليات تبييض أموال ،عند قيامها بإبالغ «هيئة التحقيق
اخلاصة» عن العمليات التي لديها تأكيدات أو شكوك بأنها
تنطوي على تبييض أموال مبفهوم القانون رقم  318بتاريخ
 ،2001/4/20أن ترفق بكتابها املوجه إلى رئيس «الهيئة»
تقرير ًا عن العملية املعنية منظم ًا وفق ًا لألمنوذج املرفق بهذا
اإلعالم باإلضافة إلى سائر املستندات املتعلقة بهذه العملية.
 .2يلغى األمن��وذج املرفق باإلعالم رقم  1تاريخ 2001/7/4
املوجه إلى املؤسسات غير اخلاضعة لقانون السرية املصرفية.
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  16تشرين األول 2001
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه

إعالم «الهيئة» رقم 6
للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ
عن عمليات تبييض األموال
بناء على أحكام القانون رقم  318تاريخ  2001/1/20املتعلق
ً
مبكافحة تبييض األموال املعدل مبوجب القانون رقم  547تاريخ
 2003/10/20السيما املادة األولى والبند ( )1من املادة
السابعة منه،
وبناء على أحكام املادتني  6و  8من نظام مراقبة العمليات املالية
ً
واملصرفية ملكافحة تبييض األموال املرفق بالقرار األساسي
 7818تاريخ ،2001/5/18
وعم ً
ال بقراري «هيئة التحقيق اخلاصة» بتاريخ 2001/10/11
و،2004/9/28
ُيلغى نص املقطع «نوع اجلرم» الوارد في الصفحة  2من
أمنوذج «إبالغ عن العملية املشبوهة» املرفق باإلعالم رقم 3
تاريخ  ،2001/10/16الصادر عن «هيئة التحقيق اخلاصة»
واملوجه للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ عن
ّ
ويستبدل بالنص املرفق ربط ًا.
األموال،
تبييض
عمليات
ُ
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  12تشرين الثاني 2004
حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رياض توفيق سالمه
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