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لقد متكنّا خالل العام من تعزيز اجلهود الرامية
ملاكفحة جرامئ تبييض األموال ومتويل اإلرهاب يف
إطار مقاربة مشلت كافة اإلدارات احلكومية
املعن ّية ،وذكل ابلرغم من التعقيدات والتناقضات
تمتي هبا السياسة يف لبنان واليت تؤخر إقرار
اليت ّ
اإلصالحات املنشودة .ففي العام  ،2019مت ّ اإلنهتاء من
أعمال التقيمي الوطين ملخاطر تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب اذلي ت ّولت قيادته هيئة التحقيق
اخلاصة ابلتعاون مع اجلهات املعنية املنضوية
مضن جلنة التنسيق الوطنية ملاكفحة تبييض األموال
واللجنة الوطنية لقمع متويل اإلرهاب ومبشاركة
امللزمة ابإلبالغ.
من مؤسسات القطاع اخلاص ُ
خالل العام ،أصدرت هيئة التحقيق اخلاصة اإلعالم
رقم  25اذلي ح ّدد أوجه املخاطر املرتفعة ،األمر
اذلي سامه يف تعزيز فمه الهتديدات والثغرات دلى
املؤسسات امللزمة ابإلبالغ ،وبتفعيل عملها املرتبط
بتقيميها ملخاطرها اذلاتية وتطبيقها لملقاربة املبن ّية عىل
املخاطر .وقد أهسم التقيمي الوطين أيضاً بتوحيد فمه خماطر
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب دلى السلطات
الوطنية املعن ّية ،حيث مت ّ اعمتاد خطة عمل تض ّمنت
تدابري للح ّد من املخاطر مشلت إجراءات ترشيع ّية
وحتديد لألولوايت التشغيلية ،كتوزيع أفضل لملوارد
الرقابية وموارد سلطات إنفاذ القانون لتمتاىش مع
املخاطر.
من جهة أخرى ،مت ّ خالل العام تعديل تعممي مرصف
لبنان األسايس رقم  83إلدخال موجبات إضافية
ملاكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب عليه،

فض ًال عن إصدار تعاممي أخرى للح ّد من خماطر الهترّب
الرضييب .كما أقرّ جملس النواب القانون رقم
 2019/126اذلي ع ّدل قانون التجارة الربية ،فأصبح
تقدمي معلومات عن صاحب احلق اإلقتصادي
إلزامياً يف السجل التجاري .وال ب ّد هنا من اإلشارة
بأن تقرير تقيمي لبنان الصادر عام  2019عن "املنتدى
العاملي للشفافية وتبادل املعلومات ألغراض رضيبية"
التابع ملنظمة التعاون والتمنية يف امليدان
االقتصادي أقرّ جبهود لبنان وص ّنفه بدرجة "ملزتم
إىل ح ّد كبري" ابملعايري ادلولية حول الشفافية
وتبادل املعلومات عند الطلب.

خالل العام ،أصدرت هيئة التحقيق اخلاصة
اإلعالم رقم  25اذلي ح ّدد أوجه املخاطر املرتفعة،
األمر اذلي سامه يف تعزيز فمه الهتديدات
والثغرات دلى املؤسسات امللزمة ابإلبالغ،
وبتفعيل عملها املرتبط بتقيميها ملخاطرها اذلاتية
وتطبيقها لملقاربة املبن ّية عىل املخاطر
إن حتليل اإلبالغات عن العمليات املشبوهة،
ومعاجلة طلبات املساعدة الواردة وإجناز أعمال
التحقق من تطبيق اإلجراءات وفق املقاربة
املبن ّية عىل املخاطر ،ابإلضافة إىل مشاركتمك
بأعمال املنظمات اإلقلميية وادلولية ،يه مهام اعتدمت
عىل أن تقوموا هبا بدرجة عالية من املهنية .ففي
العام  ،2019عاجلت "اهليئة"  ٦٣٧حاةل ،أدّت إىل
اختاذ قرارات بتجميد حساابت مرصفية وبإحاةل
 ٥٥حاةل إىل املديع العام المتيزيي .وقد مشلت
خالل العام أعمال التدقيق امليداين اذلي أجرته
"وحدة التحقق من اإلجراءات" وفق املقاربة

املبنية عىل املخاطر لتقيمي برامج اإلمتثال وإجراءات
الضبط ملاكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
 32مرصفاً ،وعدد من املؤسسات املالية واملؤسسات
مضن قطاع األعمال واملهن غري املالية املحددة .كما
للك
إن مشاركتمك الفاعةل يف اإلجمتاعات العامة ّ
من جمموعة "إغمونت" و"املينافاتف" و"الفاتف"
ويف اجمتاعات فرق العمل دلهيا ،مل تكن أقل
أمه ّية وكان هلا صدى اجيايب.
يف العام  ،2020ستبارش جمموعة "املينافاتف" بتقيمي
نظام ماكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
املقيني يف العام  2021بزايرة
اللبناين ،وسيقوم فريق ّ
ميدانية اىل لبنان لتقيمي فعالية التطبيق .وعليه،
فإنين عىل ثقة بأنمك ستبذلون لك جهد ،مبا فيه ابلنسبة
لملسائل اليت ال تتعلق مبارشة بعمل "اهليئة" ،لتبيان
فعالية نظام ماكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
اللبناين ولزايدة التوعية دلى رشكائنا املحليني حول
مسؤولياهتم.
إن عملمك ادلؤوب ومهن ّيتمك مها موضع احرتام
وتقدير ،وال ب ّد من اإلشادة هبما ومن شكرمك عىل
وحسمك ابملسؤولية.
جهودمك ّ
مع أصدق متنيايت،
رايض توفيق سالمه

حامك مرصف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة

كلمـة أمين عام هيئة
التحقيق الخاصة

حرضات الزمالء األعزاء،
ال شك بأن سنة  2019كانت مليئة ابلصعوابت
وال ّتحدايت اإلقتصادية واإلجمتاعية اليت ألقت بثقلها
اتمة بأننا سنتغلب عىل
عىل وطننا .إنين عىل ثقة ّ
هذه التحدايت ،وبأننا سنبقى ملزتمني بإمتام واجباتنا
ومهامنا وبتوثيق التعاون مع رشكائنا املحلني
للحفاظ عىل فعالية نظام ماكفحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب اللبناين متاشياً مع املعايري ادلولية .فهذا
من شأنه ايضاً أن يصون سالمة القطاع املايل
وميكن مصارفنا من احلفاظ عىل عالقاهتا التارخيية
ّ
ويهسل تعاملها مع
اجل ّيدة مع املصارف املراسةل ّ
املصارف املتواجدة يف خمتلف أحناء العامل.
إن األعمال اليت قمنا هبا خالل العام ابلتعاون مع
رشكائنا املحليني طالت أمور ع ّدة ،من أمهها إجناز
التقيمي الوطين ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
اذلي مت ّ بنتيجته إعداد خطة عمل ت ّضمنت حتديد
ختل
األولوايت للح ّد من املخاطر .وخالل العام ،مل ُ
املهام اليومية اليت أولكت إليمك من التحدايت،
حيث بلغ عددُ حاالت تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب اليت تل ّقهتا "اهليئة"  ٦٣٧حاةل ١٠٩ ،مهنا من
مصادر أجنبية و ٥٢٨من مصادر حملّية ،ابإلضافة إىل
إفصاحا تلقائ ًيا .ومن جهة اخرى ،مشلت أعمال
٥٩
ً
التدقيق امليداين وفق املقاربة املبن ّية عىل املخاطر
 32مرصفاً ،و 16مؤسسة مالية ،و 28رشكة تأمني،
مؤسسة رصافة ،و 7مؤسسات وساطة مالية،
وّ 55
و 9رشكات حتويل أموال و 20كونتوار تسليف،
إضاف ًة اىل عدد من املؤسسات مضن قطاع األعمال
واملهن غري املالية املحددة.

دلى "اهليئة" ماكنة متقدمة وجهود ُيتذى هبا يف
جمال ماكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
فالعمل ادلؤوب اذلي قمنا به عىل مرّ السنني من
خالل مشاركتنا يف أعمال املنظمات ادلولية
حيظى ابحرتام الكثريني ،وهو ليس حمصوراً ابلتعاون
متيت به "اهليئة" يف قضااي مرتبطة
اذلي لطاملا ّ
بتبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،بل أي ًضا جرّاء
مقيني لملشاركة يف عمليات
قيامنا بإنتداب ّ
التقيمي املتبادل لدلول ،وجرّاء رعايتنا انضمام وحدات
إخبار مايل من منطقتنا إىل جمموعة "إغمونت".
شك بأن هذه اإللزتامات تستلزم موارد وجهود
ال ّ
كبرية ،ويه مستمرة منذ سنوات كجزء من
إلزتاماتنا ادلولية .وحنن عىل ثقة بأن اخلربات
املكتسبة ستساعد أيضاً يف حتسين فعالية نظامنا
الوطين ملاكفحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
وسيكون هلا وقع إجيايب عىل التقيمي املتبادل
للبنان اذلي سيبدأ يف العام .2020

العمل ادلؤوب اذلي قمنا به عىل مرّ السنني من
خالل مشاركتنا يف أعمال املنظمات ادلولية
حيظى ابحرتام الكثريني ،وهو ليس حمصوراً ابلتعاون
اذلي لطاملا متزيت به "اهليئة" يف قضااي مرتبطة
بتبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،بل أي ًضا جرّاء
مقيني لملشاركة يف عمليات
قيامنا بإنتداب ّ
التقيمي املتبادل لدلول ،وجرّاء رعايتنا انضمام وحدات
إخبار مايل من منطقتنا إىل جمموعة "إغمونت"
قدما ،وسنواصل الوفاء بإلزتاماتنا ادلولية.
سنميض ً
كما اننا سنعمل سواي ً لزايدة فعالية نظام ماكفحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب اللبناين وتعزيز

وإنن
التنسيق بني خمتلف األجزهة الوطنية املعنيةّ .
اليوم كما يف السابق ،سأعمتد عليمك لزايدة التوعية
دلى اجلهات امللزمة ابإلبالغ حول املخاطر املرتفعة،
من خالل ورش التدريب واإلجمتاعات وأعمال
التدقيق امليداين اذلي جترونه وفق املقاربة
املبن ّية عىل املخاطر.
حسمك ابملسؤولية ووالؤمك هليئة التحقيق
إن ّ
اخلاصة وملصلحة لبنان العليا سامه يف حتقيق
إنن أتطلّع
الكثري عىل الصعيدني املحيل وادلويلّ .
إىل العمل معمك لتحقيق املزيد من النجاحات يف
املستقبل ،كما انين أشكرمك عىل إلزتاممك وتفانيمك
يف العمل.
مع أصدق متنيايت،
عبد احلفيظ منصور
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المقدمة

أنشئت هيئة التحقيق اخلاصة ،وهي وحدة اإلخبار املالي اللبنانية ،كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان
وأسندت إليها مهام متعددة .وتعتبر «الهيئة» احملور األساس في نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في
لبنان وركيزة للتعاون الدولي في هذا املجال ،ولها دورها احليوي في حماية القطاعات املعنية من مخاطر األموال غير
املشروعة .وتشمل مهامها :تلقي وحتليل اإلبالغات املتعلقة بعمليات مشبوهة ،إجراء التحقيقات املالية ،رفع السرية املصرفية،
ً
ايضا مبوضوع االرهاب ومتويل
املختصة ،ولها
وجتميد احلسابات و/أو العمليات وإحالتها الى السلطات القضائية
ّ
االرهاب ان تطلب منع التصرف باموال منقولة أو غير منقولة .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم «الهيئة» بتبادل املعلومات مع
اجلهات األجنبية النظيرة والتنسيق مع السلطات احمللية/األجنبية املعنية بإنفاذ القانون حول طلبات املساعدة .وتقوم
ً
أيضا باقتراح إدخال موجبات متصلة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،واصدار نصوص تنظيمية
«الهيئة»
وتوصيات للجهات املعنية ،ومبراقبة املصارف وغيرها من املؤسسات امللزمة باإلبالغ للتأكد من امتثالها باملوجبات املطلوبة.

ش ّكل إقرار قانون مكافحة تبييض األموال رقم  318لعام ،2001
والذي مت مبوجبه إنشاء هيئة التحقيق اخلاصة كوحدة اإلخبار
املالي اللبنانية ،احلجر األساس لبدء مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب في لبنان بشكل ج ّدي وممنهج .وقد انطلقت هذه املسيرة
تضم
بإنشاء مؤسسة غير معروفة على الصعيدين احمللي والدولي،
ّ
حاليا ،تشغل «الهيئة»
بضعة موظفني يعملون في مكتب متواضع.
ً
مزو ًدا بأحدث التجهيزات ومستلزمات األمان
مقرا
ً
خاصا بها ّ
ً
داخل حرم املصرف املركزي ،وقد تضاعف حجمها خالل السنوات
املاضية إلى حد كبير .وها هي اليوم تُصنّف من بني املؤسسات
الرائدة في لبنان واملنطقة ولها مكانتها في اخلارج.
أن املكانة التي حتتلّها «الهيئة» اليوم لم تكن سهلة املنال ،بل كانت
إال ّ
ثمرة اجلهود التي بذلها جهازها اإلداري خالل السنوات املاضية.
فقد مت حتقيق إجنازات عديدة ،منها بناء وحدة إخبار مالي ف ّعالة
ونظام متكامل ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،وشطب
إسم لبنان عن 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 وأيض ًا خالل العام
 .٢٠١٨وقد مت كل ذلك بفضل قيادة ملتزمة ومصممة وفريق عمل
متفان في عمله.
اما اليوم ،وبعد اإلجنازات املذكورة ،تؤمن قيادة «الهيئة»
مستقبل .فاخلطر املتفاقم واملتم ّثل
أن هناك املزيد من العمل
ً
ّ
وتطور تقنيات تبييض األموال
املنظمة
وباجلرمية
باالرهاب
ّ

ومتويل اإلرهاب ،ما زال يهدد إقتصادات العالم ،مما يتطلب من
«الهيئة» تكثيف املشاركة في أنشطة الهيئات اإلقليمية والدولية
بناء
لإلضطالع مبسؤولياتها بوجه التحديات اجلديدة املتزايدةً .
التكيف املستمر
على خبرتها املتراكمة ،تؤمن «الهيئة» بضرورة
ّ
التغيرات السريعة التي يشهدها عالم اجلرمية كشرط أساسي
مع
ّ
ملالحقة من يخالف القانون .كما وأن الطريقة املثلى ملكافحة
اجلرمية املنظمة ومتويل اإلرهاب اليوم ،وكالهما نشاطني عابرين
للحدود ،تتطلب تعزيز التعاون الدولي .وفي هذا الشأن يبقى
ضروريا بهدف زيادة الوعي وصقل مهارات
التدريب املتواصل
ً
املعنية األخرى.
وخبرات موظفيها وموظفي السلطات
ّ
اهتماما للتقييم املشترك اخلاص
من جهة أخرى ،تولي «الهيئة»
ً
بلبنان ولنتائج تقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على
مستوى الوطن .وقد صدر منذ العام  ٢٠١٥عدد من القوانني
والتعاميم ،منها قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
أيضا مع األجهزة املعنية للح ّد
مت التنسيق
ً
اجلديد رقم  .٤٤و ّ
من املخاطر وجتاوز نقاط الضعف عبر استراتيجية وطنية شاملة
هدفت إلى تطوير نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
والتشريعات واألنظمة الوثيقة ذات الصلة وتطبيقها مبا يتماشى
مع املعايير الدولية .كما تبذل «الهيئة» قصارى جهدها من أجل
تعزيز الرقابة امليدانية وفق املقاربة املبنية على املخاطر للتحقق
من اإلمتثال بإجراء  ات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب،
وحتسني التحقيقات املالية وغيرها من املهام الرئيسية ،على أمل
تتوج السنوات القادمة بنجاحات مماثلة.
أن ّ
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•
•
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إلى مجموعة «إغمونت»

إنشاء جلنة التنسيق الوطنية
ملكافحة تبييض األموال
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٢٠١٣

٢٠١٩

ﻣﻬﻤﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘّﺒﻌﺔ
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إلى فريق العمل املعني بتحضير
خطة عمل لتطبيق استراتيجية
مجموعة «إغمونت»
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مذكرة تفاهم منذ
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مذكرات التفاهم املوقعة مع هيئة التحقيق اخلاصة
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الص
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2017
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إقرار القانون رقم  ٧٧لتعديل املادة ٣١٦
مكرر من قانون العقوبات اللبناني (جرمية
متويل اإلرهاب) والقانون رقم  ٥٥حول تبادل
املعلومات لغايات ضريبية
إصدار آلية من قبل املجلس األعلى للجمارك
بالتعاون مع هيئة التحقيق اخلاصة تنفي ًذا
ألحكام القانون رقم  ٤٢حول التصريح عن
نقل األموال عبر احلدود

٢٠١٥

تفعيل نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب من خالل إقرار ع ّدة قوانني ،منها قانون
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم ٤٤
أمني عام «الهيئة» يصبح املمثل اإلقليمي ملنطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجموعة
«إغمونت» ونائ ًبا لرئيس جلنة «إغمونت»

2018

ً
ممثل إقليم ًيا ملنطقة
إعادة انتخاب أمني عام «الهيئة»
الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مجموعة «إغمونت»
وكذلك نائ ًبا لرئيس جلنة «إغمونت»
ً
ممثل بهيئة التحقيق اخلاصة ،منصب نائب
تسلم لبنان،
رئيس مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
ُمنحت «الهيئة» جائزة «»StAR Award of Excellence
من قبل البنك الدولي ومكتب األمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية لقيامها بالتحقيق في قضية فساد
نتج عنها استرداد أصول
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• لبنان ،ممث ً
ال بهيئة التحقيق
اخلاصة ،يرأس مجموعة العمل
املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

إجناز التقييم الوطني ملخاطر
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
لعام  ،٢٠١٩وإصدار إعالم "الهيئة"
رقم  ٢٥بشأنه

•البدء بأعمال التقييم الوطني
الثاني ملخاطر تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب الذي تقوده
«الهيئة»

اعتماد خطة عمل استراتيجية
تتضمن إجراءات لتخفيف املخاطر
من قبل جلنة التنسيق الوطنية
ملكافحة تبييض األموال واللجنة
الوطنية لقمع متويل اإلرهاب

القسم األول
هيئة التحقيق الخاصة وشركائها
المحليين والدوليين
الفصل األول :هيكلية هيئة التحقيق اخلاصة
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مجموعة «إغمونت» لوحدات اإلخبار املالي

	.٢مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

٥٦
٥٨

الفصل الرابع :اللجنتان الوطنيتان
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جلنة التنسيق الوطنية ملكافحة تبييض األموال

٦٢
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هيكلية هيئة
التحقيق الخاصة

الهيكل التنظيمي

ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن

اﻷﺳﺘﺎذ رﻳﺎض ﺳﻼﻣﻪ
رﺋﻴﺴﺎ
ً

رﺋﻴﺲ ﳉﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف

ﺣﻤﻮد
اﻷﺳﺘﺎذ ﺳﻤﻴﺮ ﹼ

اﻟﻘﺎﺿﻲ اﳌﻌﲔ
ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

اﳌﻬﻨﻲ اﳌﻌﲔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟاﻟﻮزراء
ﻣﻦ ﻗﺒﻞﻞ ﻠ

ﻋﻀ ًﻮا

ﻋﻀ ًﻮا

د .ﻋﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﻋﻀ ًﻮا

اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻮزف أﻧﻄﻜﻠﻲ

اﻷﺳﺘﺎذ
ﻋﺒﺪ اﳊﻔﻴﻆ ﻣﻨﺼﻮر
اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم

وﺣﺪة اﳌﺪﻗﻘﲔ
واﶈﻘﻘﲔ

اﻷﺳﺘﺎذ ﻫﺸﺎم ﺣﻤﺰه
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

اﻟﻮﺣﺪة اﻹدارﻳﺔ
ﳉﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺪة ﻣﺎي ّ
ﳒﺎر
ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات

وﺣﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
واﻷﻣﺎن

اﻷﺳﺘﺎذ ﻃﺎرق زﻫﺮان

اﻷﺳﺘﺎذ ﻧﺎﺻﺮ ﻟ ّﺒﻮس

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي

ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي
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األعضاء
 |١تتألف هيئة التحقيق اخلاصة من:

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

رئيسا
ً

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

عض ًوا

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

عض ًوا

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

عض ًوا

  |٢وفقًا للمادة السادسة من القانون رقم  ٤٤تاريخ  ،٢٠١٥/١١/٢٤تنشأ لدى
مصرف لبنان هيئة مستقلة ،ذات طابع قضائي ،تتمتع بالشخصية املعنوية ،غير
خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة املصرف وتسمى فيما يلي «هيئة التحقيق
اخلاصة» أو «الهيئة».
مهمة هيئة التحقيق اخلاصة وف ًقا للقانون رقم :٤٤
• تلقي االبالغات وطلبات املساعدة وإجراء التحقيقات في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال أو جرائم
متويل إرهاب وتقرير مدى جدية األدلة والقرائن على ارتكاب هذه اجلرائم أو إحداها واتخاذ القرار املناسب بشأنها سيما
التجميد االحترازي املؤقت للحسابات و/أو للعمليات املشتبه بها وذلك ملدة أقصاها سنة قابلة للتمديد لستة اشهر اضافية
وملرة واحدة في ما خص طلبات املساعدة الواردة من اخلارج وملدة أقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد لثالثة اشهر اضافية
وملرة واحدة بالنسبة لالبالغات وطلبات املساعدة الواردة من الداخل.
• التحقق من قيام املعنيني املشار إليهم في املادتني الرابعة واخلامسة بالتقيد باملوجبات املنصوص عليها في هذا القانون
والنصوص التنظيمية الصادرة باالستناد اليه باستثناء احملامني واحملاسبني املجازين وكتاب العدل ومع مراعاة أحكام
الفقرة الثانية من املادة السابعة عشرة من هذا القانون.

• جمع وحفظ املعلومات الواردة من املعنيني املشار اليهم في املادتني الرابعة واخلامسة واملعلومات الواردة من السلطات
الرسمية اللبنانية أو االجنبية وأية معلومات أخرى مجمعة وتبادلها مع نظيراتها بصفتها املرجع الصالح واملركز الرسمي
للقيام بذلك.

• إصدار النصوص التنظيمية املتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون للمعنيني املشار إليهم في املادة اخلامسة وإصدار توصيات
للجهات املعنية كافة.

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

• وضع إشارة على القيود والسجالت ،العائدة ألموال منقولة أو غير منقولة ،تفيد بأن هذه األموال هي موضوع حتقيق من
قبل "الهيئة" وتبقى هذه االشارة قائمة حلني زوال أسباب الشبهات أو صدور قرار نهائي بشأنها.

• الطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ إجراء  ات احترازية في ما يتعلق باالموال املنقولة وغير املنقولة التي ال يوجد بشأنها
أية قيود أو سجالت بهدف تقييد التصرف بها وذلك حلني صدور قرار قضائي نهائي بشأنها.
• الطلب من االشخاص واجلهات املعنية الرسمية واخلاصة اتخاذ االجراء ات الالزمة ملنع التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة
عائدة لألسماء املدرجة أو التي تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية املختصة أو أية لوائح أخرى
تعممها مبوضوع االرهاب ومتويل االرهاب واالعمال املرتبطة بهم .على االشخاص واجلهات املعنية الرسمية واخلاصة أن
تستجيب دون أي تأخير لهذا الطلب.
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األمانة العامة
  |١تتألف األمانة العامة لهيئة التحقيق اخلاصة من:
األمني العام
وحدة املدققني واحملققني
وحدة التحقق من اإلجراء  ات
الوحدة اإلدارية جلمع املعلومات املالية
وحدة املعلوماتية واألمان

 |٢تشمل مهام االمني العام التالي:

• اإلشراف املباشر على وحدات «الهيئة».
• استالم ،إما مباشر ًة أو عن طريق رئيس «الهيئة» ،جميع اإلبالغات.
• متابعة تنفيذ قرارات «الهيئة» بواسطة الوحدات املختصة وتبليغها للجهات املختصة.
• رفع التقارير ،التي تعدها الوحدات املعنية بخصوص املهمات املوكلة إليها ،إلى
«الهيئة» وإبداء رأي حتليلي بشأنها.
• متابعة القوانني واألنظمة احمللية واألجنبية ورفع التوصيات الالزمة لـ «الهيئة»
ال سيما بخصوص تعديل إجراء  ات مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
• تنفيذ قرارات «الهيئة» التي ترمي إلى توطيد التعاون بينها وبني نظيراتها من
املؤسسات األجنبية.
• متابعة الشؤون اإلدارية ملوظفي «الهيئة» واإلشراف على نفقات «الهيئة» والتدقيق
فيها.
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نشاطات هيئة التحقيق الخاصة
لعام ٢٠ 1٩

املدققني
وحدة
تُعنى
واحملققني بالتحقيقات املالية التي تقوم
بها هيئة التحقيق اخلاصة .وفي هذا اإلطار،
تقوم بتحليل اإلبالغات الواردة وبإجراء التحقيقات
الالزمة بخصوص األشخاص والعمليات موضوع هذه
اإلبالغات .يتم تعزيز هذا العمل عند اللزوم بطلب معلومات
إضافية من املؤسسات امللزمة باإلبالغ ومن سلطات إنفاذ
القانون وإدارات حكومية ،باإلضافة الى طلب معلومات من وحدات
إخبار مالي نظيرة .ويتم هذا العمل ً
ايضا عند اللزوم بشأن تقارير
اإلفصاحات التلقائية ،وطلبات املساعدة التي تَرد من الداخل واخلارج.
تُصدر هيئة التحقيق اخلاصة بهذا اخلصوص قرارات من بينها ،تبادل
معلومات مع وحدات إخبار مالي نظيرة وإرسال إفصاحات تلقائية
وجتميد حسابات/عمليات وإرسال قضايا إلى امل ّدعي العام
ً
أيضا وضع حسابات
التمييزي .تشمل قرارات «الهيئة»
قيد املتابعة ووضع إشارة على القيود والسجالت
العائدة ألموال منقولة أو غير منقولة.

وحدة المدققين والمحققين
إن حاالت تبييض األموال ومتويل اإلرهاب التي تعاجلها "الوحدة"
تزداد تعقي ًدا ،األمر الذي يتطلّب ،أكثر من أي وقت مضى،
خبرات ومهارات متميزة واستخدام ًا أوسع لألدوات التحليلية.
في سنة  ،2019عاجلت "الوحدة" القضايا الواردة وفق ًا لألولويات
ومبا يتماشى مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر .فخالل العام،
مت معاجلة  ٦٣٧حالة تضمنت  ٥٢٩إبالغً ا عن عملية مشبوهة
ّ
وأجنبية ،إضافة
و ٢٣٢طلب مساعدة وارد من جهات محلية
ّ
مت تبادل
تلقائيا.
إفصاحا
إلى ٥٩
وبناء على قرارات "الهيئة"ّ ،
ً
ً
ً
املعنية ،وإحالة قضايا إلى
معلومات مع وحدات اإلخبار املالي
ّ
امل ّدعي العام التمييزي .كما اتخذت "الهيئة" قرارات أخرى
قضت بالطلب من اجلهات امللزمة باإلبالغ اإلمتناع عن إجراء
بعض العمليات ،والطلب من املصارف وضع بعض احلسابات
املصرفية قيد املتابعة وجتميد بعضها اآلخر ،كما والطلب من
معينة.
السجل العقاري وضع إشارة على ممتلكات ّ

خالل العام ،أسفرت التحقيقات في العديد من احلاالت الواردة من
جهات محلّية إلى نتائج إيجابية وذلك بفضل التنسيق الف ّعال بني
مختلف األجهزة من جهة ،والتحقيقات املوازية املرتبطة بتبييض
األموال ومتويل اإلرهاب من جهة أخرى .ومن بني هذه احلاالت،
طلب مساعدة وارد من امل ّدعي العام التمييزي حول قضية إجتار
باملخ ّدرات .عند البحث في قاعدة البيانات اخلاصة بـ"الهيئة"،
تبي أن بعض املتّهمني خضعوا سابق ًا لتحقيقات بشأن اإلجتار
ّ
ّ
ً
باملخ ّدرات ،فضل عن وجود ملفات قضائية ومذكرات توقيف
بحق بعضهم .فقامت "الهيئة" بتعميم أسماء هؤالء على
صادرة
ّ
واملؤسسات املالية العاملة في لبنان وطلبت
جميع املصارف
ّ
جتميد مؤقت ألي حسابات ذات صلة كما تراسلت مع السجل
العقاري وسجل املركبات واآلليات لتحديد أية ممتلكات عائدة
لهم .وقد كشفت نتائج التحقيقات عن وجود حسابات مصرفية

تعود لثالثة من املتّهمني ،وأظهر حتليل كشوفات احلسابات وجود
إيداعات نقدية معظمها ال تتخطى سقف العشرة آالف دوالر
أميركي ،أعقبها سحوبات ،األمر الذي أبقى األرصدة بحدود
الصفر .وبدوره ،أفاد السجل العقاري وسجل املركبات واآلليات
عن وجود ممتلكات ذات صلة .فقررت "الهيئة" جتميد األصول
مت حتديدها ،كما طلبت من شركات
املنقولة وغير املنقولة التي ّ
حتويل األموال اإلمتناع عن تنفيذ أي عمليات باسم املتّهمني،
وأحالت النتائج إلى امل ّدعي العام التمييزي.
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳋﺎﺻﺔ

ﺳﺠﻞ اﳌﺮﮐﺒﺎت
واﻵﻟﻴﺎت

ﻣﺼﺎرف

معلومات من مصادر مختلفة
(قضية متعلقة باإلجتار باملخدرات)

على صعيد آخر ،وإلى جانب مهامها اليومية املختلفة ،كان
"للوحدة" نشاطات أخرى على مدار السنة ،فشارك وحاضر
مديرها في مؤمترات محلّية حول التحقيقات في مجال تبييض
ّ
املوظفني في دورات
األموال ومتويل اإلرهاب .كما شارك بعض
تدريبية في لبنان واخلارج ،منها دورة حول معايير مجموعة
الـ"فاتف" في مركز املجموعة التدريبي في مدينة بوسان الكورية،
املقيمني ّ
نظمتها مجموعتا الـ"مينافاتف"
ودورة أخرى حول تدريب ّ
والـ"فاتف" في سلطنة عمان.

٥٥٠
٥٠٠
٤٠٠

٦٢٩

٥٨٦

٦٠٠

٤٥٠

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻌﻘﺎري

احلاالت الواردة * –  ٥سنوات

٦٥٠

٤٢٤

٢٠١٥

٤٧٥

٤٥٦

٢٠١٦

ﺷﺮﮐﺎت ﲢﻮﻳﻞ
اﻷﻣﻮال

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

*باستثناء حاالت المساعدة اإلدارية من لجنة الرقابة على المصارف وتصاريح نقل األموال عبر الحدود من الجمارك اللبنانية
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تُعنى وحدة التحقق من
اإلجراء  ات لدى هيئة التحقيق اخلاصة
بالتثبت من مدى إمتثال املصارف واملؤسسات
األخرى امللزمة باإلبالغ باملوجبات املطلوبة ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .وتقوم «الوحدة» بهذه املهام
عبر أعمال الرقابة امليدانية والرقابة املكتبية ،وذلك لتقييم مدى تطبيق
وفعالية برامج اإلمتثال وإجراء  ات العناية الواجبة وإجراء  ات الضبط
الداخلي املتبعة للمراقبة والكشف واإلبالغ عن عمليات مشبوهة .إن أعمال
الرقابة امليدانية التي جتريها «الوحدة» تتم وفق املقاربة املبنية على املخاطر
وتُعزّز بأعمال الرقابة املكتبية السنوية .وقد مت وضع مقاربة خاصة مبنية
على املخاطر للقطاعات املعنية املشمولة بالقانون رقم  ،٤٤حيث يتم حتديثها
باستمرار لإلبقاء على فعالية ودقة الرقابة ولضمان تغطية مناسبة .تقوم
«الوحدة» ً
أيضا بتحديد اإلجراء  ات التصحيحية التي يتوجب على املصارف
واملؤسسات األخرى امللزمة باإلبالغ اتخاذها لتفعيل برامج اإلمتثال
واجراء ات الضبط الداخلي لديها ،كما تقوم «الوحدة» باقتراح
حتديث موجبات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
انسجاما
املعمول بها أو اقتراح إصدار موجبات جديدة
ً
مع تطور املعايير الدولية واملمارسات الفضلى،
ومع تطور املخاطر أو بنتيجة
أعمالها الرقابية.

وحدة التحقق من اإلجراءات
لقد استحوذ التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل
اخلاصة
اإلرهاب لعام  ،2019الذي قادته هيئة التحقيق
ّ
وتعاونت بشأنه مع اجلهات املعنية في ّ
كل من جلنة التنسيق
الوطنية ملكافحة تبييض األموال واللجنة الوطنية لقمع متويل
حيز هام من
اإلرهاب ،ومع شركائها في القطاع اخلاص على ّ
وقت وموارد "وحدة التحقّق من اإلجراءات" .هذا مع العلم أن
موضوع متابعة تنفيذ بنود ّ
خطة العمل املعدة للح ّد من املخاطر
واملتضمنة إجراءات تشريعية وحتديد
املنبثقة عن هذا التقييم،
ّ
لألولويات التشغيلية قد تطلّب أيض ًا جهد ًا ال ّ
يقل أهمية.
مت خالل العام إدخال التعديالت املقترحة
وفي هذا اإلطارّ ،
على تعميم مصرف لبنان األساسي رقم  ،83كما صدر إعالم
املوجه إلى اجلهات امللزمة باإلبالغ حول نتائج
"الهيئة" رقم 25
ّ
التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،والذي
أما على املستوى
ّ
مت مبوجبه حتديد املخاطر التي تُعتبر مرتفعةّ .
الرقابي ،فقامت "وحدة التحقّق من اإلجراءات" بتوجيه مواردها
الرقابية مبا يتناسب مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر ،كما
املبنية
طورت أعمال التدقيق امليداني الذي جتريه وفق املقاربة
ّ
ّ
على املخاطر للتر ّكيز على مواضيع مح ّددة ( )Thematicمرتبطة
باملخاطر املرتفعة القائمة .من هذا املنطلق ،فإن أعمال الرقابة
باتت ترتكز أكثر على حتديد ما إذا كانت اجلهة امللزمة باإلبالغ
والعمليات ُ
املتمل ارتباطها مث ً
وتهرب
ال بفساد
تُدقّق في العمالء
ّ
ّ
ضريبي ،وذلك من خالل مراجعة السياسات واإلجراءات ذات
الصلة املُعتمدة لديها ،مع التركيز في الوقت عينه على آليات
اإلمتثال املُعتمدة وعلى مستوى الوعي واملعرفة لديها .وهذا
األمر من شأنه أن يعزز مالءمة األنشطة الرقابية مع املخاطر
الوطنية.
خالل العام ،شملت أعمال التدقيق امليداني وفق املقاربة املبنية
على املخاطر للتثبت من مدى االمتثال بإجراءات مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب  32مصرف ًا ،و 16مؤسسة مالية ،و28
مؤسسة صرافة ،و 7مؤسسات وساطة مالية،
شركة تأمني ،وّ 55
و 9شركات حتويل أموال ،و 20كونتوار تسليف ،إضاف ًة إلى عدد
من املؤسسات ضمن قطاع األعمال واملهن غير املالية احمل ّددة.

أما التدقيق املكتبي ،فاشتمل على حتليل نتائج استبيانات تقييم
املخاطر ،وعلى تقييم التقارير السنوية التي أع ّدها مفوضي
املراقبة حول اجراءات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
مؤسسة
املعتمدة لدى  62مصرف ًا ،و ٤٤مؤسسة مالية ،و41
ّ
متيز العام
صرافة من الفئة "أ" و 7شركات حتويل أموال .لقد ّ
بعدد من النشاطات التي شملت مجموع ًة واسع ًة من املواضيع.
فقد أشرف مدير "الوحدة" على عمل "الهيئة" ضمن مشروع
التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،كما
شارك في اإلجتماعات العامة ملجموعتي "إغمونت" والـ"فاتف"
ﺷﺮﮐﺎت ﺗﺄﻣﲔ
٪١٧

ﺷﺮﮐﺎت ﲢﻮﻳﻞ أﻣﻮال
٪٥
ﮐﻮﻧﺘﻮارات
٪١٢

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
٪١٠

ﻣﺼﺎرف
٪١٩
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺻﺮاﻓﺔ
٪٣٣

توزيع أعمال التدقيق امليداني ()١٦٧

ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺳﺎﻃﺔ
ﻣﺎﻟﻴﺔ
٪٤

وفي اجتماعات فرق العمل التابعة لهما .وكان قد شارك أيض ًا في
اجتماعات مجموعة "املينافاتف" ،حيث استعرض منهجية ونتائج
التقييم الوطني للمخاطر لعام  .2019وفي السياق نفسه ،حاضر
ّ
موظفي "الوحدة" في دورات تدريبية متحورت حول رفع
بعض
التوعية لدى اجلهات امللزمة باإلبالغ بالنسبة للتهديدات ومكامن
الضعف واملخاطر القائمة .كما شارك البعض اآلخر في دورات
تدريبية محلّية ودولية ،وفي تقييم متبادل لبلد من منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا .هذا وقد استطاعت "الوحدة" تنفيذ
جميع مهامها دون أن َتغفل تلبية إلتزامات "الهيئة" اإلقليمية،
والتي شملت العمل مع وحدات إخبار مالي من منطقتنا
ملساعدتها على اإلنضمام إلى مجموعة "إغمونت".

مهمات التدقيق امليداني في اإلجراءات املتّبعة لدى القطاع املالي –  ٥سنوات

٢٠٧

١٨٤

١٨٥

١٦٠

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٨

١٦٧

٢٠١٩
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تُعنى الوحدة اإلدارية جلمع
املعلومات املالية لدى هيئة التحقيق
اخلاصة بإدارة قاعدة البيانات .وتقوم في هذا
اإلطار بإدخال اإلبالغات وطلبات املساعدة الواردة من
مصادر داخلية وخارجية وعن طريق املوقع اإللكتروني
اآلمن ملجموعة اغمونت الذي تُتابعه ،باإلضافة إلى تقارير
اإلفصاحات التلقائية والقرارات املتخذة .تشمل مهام «الوحدة»
ً
أيضا حفظ املعلومات ا ُملستحصل عليها ،وحفظ طلبات املساعدة
املوجهة إلى جهات خارجية من بينها تلك املوجهة إلى وحدات
إخبار مالي نظيرة .لضمان دقة املعلومات احملفوظة ،يتم مراجعة
قاعدة البيانات دور ًيا بغية حتديثها وإجراء التصنيفات الالزمة.
ً
ايضا مبراجعة مذكرات التفاهم املنوي
تقوم «الوحدة»
توقيعها من قبل هيئة التحقيق اخلاصة مع نظيراتها،
كما تُعد بيانات احصائية تُستعمل في التقرير
السنوي وعند القيام بالتحليالت االستراتيجية
وحتديد اجتاهات تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب.

الوحدة اإلدارية
لجمع المعلومات المالية
فعالية آليات عملها على “،”National AML/CFT Certification Program
تتابع هيئة التحقيق اخلاصة تعزيز
ّ
جميع األصعدة .فخالل العام ،قامت "الوحدة اإلدارية جلمع ودراسة خيارات تساهم في تعزيز الشراكة بني القطاعني العام
املعلومات املالية" و"وحدة املعلوماتية واألمان" بإدخال خصائص واخلاص من خالل مذكرة تفاهم مع جمعية مصارف لبنان.
إضافية إلى قاعدة بيانات "الهيئة" ،مبا فيه حقول من شأنها
متيز العام بعدد من النشاطات األخرى.
على صعيد آخرّ ،
تغطية املزيد من التفاصيل املتعلقة بجرائم اإلرهاب ومتويل فبعد مراجعة مذكرات التفاهم التي تنوي "الهيئة" إبرامها مع
ً
مت التوقيع على مذكرة تفاهم مع كل من وحدة اإلخبار
اإلرهاب .وقد شملت تلك اخلصائص أيضا حقول استخراج نظيراتهاّ ،
وبحث إضافية ،وأدوات استخراج/إدخال البيانات من شأنها املالي في العراق ووحدة اإلخبار املالي في باكستان ،ليصل عدد
تسهيل عمل املستخدم ،باإلضافة إلى أدوات لتحليل الروابط مذكرات التفاهم املوقّعة من قبل "الهيئة" منذ تأسيسها في العام
وجمع املعلومات .وهذا بدوره ساعد في التحليل االستراتيجي  2001ولغاية تاريخه إلى  40مذكرة .وقد شملت أيض ًا جهود
الذي جتريه "الوحدة" بشأن اجلرائم اإللكترونية وجرائم
الوحدة خالل العام معاجلة احلاالت الواردة من اجلمارك حول
اإلرهاب ومتويل اإلرهاب وتبييض األموال .بالتوازي مع ذلك،
نقل األمول عبر احلدود وتقدمي مالحظات "الهيئة" في إطار عملية
تابعت "الوحدة" خالل العام أعمالها األخرى املرتبطة بالتحقق
املراجعة التي خضع لها لبنان من قبل منظمة التعاون والتنمية
صحة البيانات وتنقيتها.
من
ّ
في امليدان اإلقتصادي ( )OECDبهدف تقييم تبادل املعلومات
ً
فضل عن تقدمي مالحظات حول دراسات وأوراق
خالل سنة  ،2019ترك ّزت جهود التوعية التي قامت بها "الوحدة" عند الطلب،
املعنية واإلجابة على االستبيانات الواردة.
على نشر نتائج التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل تع ّدها الهيئات الدولية
ّ
اإلرهاب .وفي هذا الصددّ ،
نظمت "الوحدة" بالتنسيق مع
وقد تخلّل العام نشاطات أخرى ،منها مشاركات في
اجلهات
ّ
املعنية ورش عمل شملت املؤسسات املالية واملؤسسات اجتماعات عمل ومؤمترات محل ّية وخارجية .فكانت ملديرة
امللزمة باإلبالغ ضمن قطاع األعمال واملهن غير املالية احمل ّددة "الوحدة" مشاركة بصفة "متحدثة" في مؤمتر ّ
نظمته مجموعة
 .DNFBPsوفي سياق نشر التوعية وبناء القدرات ،باشرت "إغمونت" في قطر حول تعزيز العالقة بني وحدة اإلخبار املالي
"الوحدة" باألعمال التحضيرية الالزمة إلطالق برنامج تدريبي ووسائل اإلعالم .كما تسنّى ملوظفي "الوحدة" فرصة املشاركة
وطني في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في ورش عمل واحملاضرة في عدد من املنتديات.
ﺳﻠﻄﺎت
إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﺳﻠﻄﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮن
إﻧﻔﺎذ
وزارات
وزارات
اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة

ﺳﻠﻄﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

ﺳﻠﻄﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ

ﺳﻠﻄﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ

رﻗﺎﺑﻴﺔ
ﺳﻠﻄﺎت
أﻧﺘﺮﺑﻮل

ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻬﻴﺌﺔ

أﻧﺘﺮﺑﻮل
وﺣﺪات
إﺧﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ
وﺣﺪات
إﺧﺒﺎر ﻣﺎﻟﻲ

تبادل معلومات مع جهات خارجية ۲۰۱۹

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻠﺰﻣﺔ
ﺑﺎﻹﺑﻼغ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻠﺰﻣﺔ
اﶈﺎﮐﻢ
ﺳﺠﻞ اﳌﺮﮐﺒﺎت
ﺑﺎﻹﺑﻼغ

ﺳﺠﻞ اﳌﺮﮐﺒﺎت

اﻟﻌﺎم
اﳌﺪﻋﻲ
اﶈﺎﮐﻢ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي
اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰي

ﻧﻘﺎﺑﺔ اﶈﺎﻣﲔ

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻧﻘﺎﺑﺔ اﶈﺎﻣﲔ

اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري

ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت
اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺸﺮﻃﺔ
اﻟﻌﻘﺎري
اﻟﺴﺠﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ
أﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻃﺔ

ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻬﻴﺌﺔﻟﺒﻨﺎن
ﻣﺼﺮف
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﳉﻨﺔ
اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف
ﳉﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
وزارة اﻟﻌﺪل
اﳌﺼﺎرف
ﻋﻠﻰ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ
وزارة
وزارة اﻟﻌﺪل

وزارة اﻟﺪوﻟﺔ
أﻣﻦ
اﳌﺎﻟﻴﺔ

وزارة اﻟﺪﻓﺎع

اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم

اﳉﻤﺎرك

وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ

وزارة اﻟﺪﻓﺎع

اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم

اﳉﻤﺎرك

وزارةﻫﻴﺌﺔ
اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻫﻴﺌﺔ
اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ

تبادل معلومات مع جهات محلية ۲۰۱۹
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تُعنى وحدة املعلوماتية واألمان لدى هيئة التحقيق
اخلاصة بتأمني مستلزمات عمل املوظفني من خالل
إدارة وحتديث املع ّدات والتجهيزات التقنية والكومبيوتيرات
املركز ّية والشبكة الداخلية ،باإلضافة الى تأمني البرامج
ً
أيضا بإجراء
والتطبيقات املطلوبة لعملهم .وتُعنى «الوحدة»
التطوير التقني املطلوب على قاعدة البيانات وبضمان سالمة
تبادل الرسائل واملعلومات مع املؤسسات امللزمة باإلبالغ ،وقد
قامت لهذا الغرض بإنشاء شبكة آمنة للتبادلُ .
يدخل ً
أيضا ضمن
مهام «الوحدة» حماية مقر العمل واملعلومات واملستندات،
باإلضافة إلى تطوير موقع هيئة التحقيق اخلاصة اإللكتروني
واإلشراف على خطة التشغيل في حاالت الكوارث.

وحدة
المعلوماتية واألمان
تكث ُر أوجه الشبه بني أنظمة املعلوماتية واألمان لدى وحدات
اإلخبار املالي وتلك املُعتمدة لدى شركات القطاع اخلاص .غير
أن متطلبات األمان املُعتمدة لدى وحدات اإلخبار املالي تكون
في العموم أكثر تش ّد ًدا ،كون عملها يشمل تبادل معلومات
على الصعيدين احمللي والدولي .كما تفرض طبيعة وحساس ّية
املعلومات التي يتم التعامل معها ،إضافة إلى تزايد التهديدات
السيبرانية ،مراجع ًة مستمرة وتعزيزات لبيئة العمل بشكل عام،
ولنظام تبادل املعلومات بشكل خاص .وقد أصبح يش ّكل هذا
األمر جز ًءا ال يتجزأ من عمل ومهام "الوحدة".

من أبرز املشاريع التي ن ّفذتها "الوحدة" خالل السنة ،كان
إجراء حتديث شامل للكمبيوترات املركز ّية والبنية التحتية
لتخزين املعلومات .وقد ظهرت احلاجة إلى هذا التحديث في
ضوء إرتفاع مساحة التخزين املُستخدمة من جهة وانخفاض
من جهة أخرى املساحة الفارغة املتوفرة بالتزامن مع تراجع
أدائها ،وحصول أمور مماثلة في أداء الكمبيوترات املركزية.
لهذه الغايةّ ،
مت تركيب بنية تخزين حتت ّية وكمبيوترات مركزية
جديدة ،ومتّت عملية اإلنتقال إلى األجهزة اجلديدة بسالسة تا ّمة
أي توقف أو تراجع في األداء .كذلك ّ
مت حتديث أنظمة
دون ّ
تشغيل الكمبيوترات اجلديدة لتأمني خدمة أسرع وأفضل،
و ُأجريت التحسينات نفسها على نظام التشغيل في حاالت
الكوارث ،فض ً
ال عن حتديث رابط التواصل بني األنظمة ،ما ُيتيح
استنساخ حتّى اخلوادم املركزية غير احليوية إلى موقع التشغيل
في حاالت الكوارث.

البحث والتبويب الرقمي لتشمل أيض ًا املعلومات غير املصنّفة،
ببحث أدقّ  ،فض ً
ال عن ضبط إجراءات
األمر الذي يتيح القيام
ٍ
سير العمل لتحسني األداء ،وهذا فقط عدد من التعديالت التي ّ
مت
إدخالها على األنظمة الداخلية .وقد حصد نظام التواصل املُعتمد
بني "الهيئة" واجلهات امللزمة باإلبالغ واملؤسسات احلكومية
ﲢﺪﻳﺚ
اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت

ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت

اﳌﻌﺪات
واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات

ﻗﻀﺎﻳﺎ
أﺧﺮى

اﻷﻣﻦ

ﻣﺴﺎﻧﺪة اﳌﺴﺘﺨﺪم

توزيع الوقت وفق املهام

حصته من التعزيزات ،شملت إجراءات تتّبع العمليات،
ايض ًا
ّ
ّ
مفصل
وآليات احلقوق واإلمتيازات في التحكم والولوج بشكل
ّ
إلى املعلومات ،وإضافة خصائص إرسال املستندات الى جهات
ع ّدة بالتوازي.

من جهة أخرى ،كان "للوحدة" خالل العام مشاركة ف ّعالة في
األعمال املرتبطة باإلستراتيجية الوطنية لألمن السيبراني التي
أما على صعيد برامج املعلوماتية ،فقد ط ّورت "الوحدة" عد ًدا من وافق عليها مجلس الوزراء ،حيث سيجري العمل الح ًقا على
التطبيقات التي تستخدمها هيئة التحقيق اخلاصة ،ما ساهم تطبيق هذه اإلستراتيجية التي من شأنها أن تعزّز األمان
في حتسني األداء وجودة البيانات .كما قامت بتطوير قدرات والتوعية حول املخاطر السيبرانية والتهديدات املتّصلة بها.

أﻧﻈﻤﺔ
اﻹﺗﺼﺎﻻت
واﻟﺸﺒﮑﺎت

أﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
وﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﺘﺤﮑﻢ
واﻟﺪﺧﻮل

أﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﺘﺸﻔﻴﺮ

رﮐﺎﺋﺰ اﻷﻣﺎن
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

أﻣﻦ اﳌﻌ ّﺪات
واﻷﺟﻬﺰة وﺧﻼﻓﻪ

اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ
وﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﮑﻮارث
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ّ
المحطات الهامة
لمحة عن ال ـ  ١٠سنوات األخيرة
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

•

رفع مشروع تعديل قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب ومشروع قانون نقل األموال عبر احلدود إلى
مجلس الوزراء

•

تعديل تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83

•

تعميمي مصرف لبنان الوسيطني رقم  264و272
إصدار
ّ
املوجهني إلى مؤسسات الصرافة
إصدار إعالمات «الهيئة» رقم  13 ،12و14

•

انضمام هيئة التحقيق اخلاصة إلى فريق مراجعة ميثاق
مجموعة «إغمونت»

•

معاجلة هيئة التحقيق اخلاصة للحالة رقم 2000

قيادة «الهيئة» ملشروع تقييم مخاطر تبييض
االموال ومتويل االرهاب على مستوى الوطن

•

توقيع «الهيئة» مليثاق مجموعة «إغمونت»
اجلديد بعدما شاركت في اعداده

•

اعادة اموال ناجتة عن عمليات فساد الى
احلكومة التونسية

•

انضمام هيئة التحقيق اخلاصة إلى اللجنة
القضائية املعنية بتطوير دليل استرداد
االموال املتأتية من الفساد واملهربة الى لبنان
تعديل تعميم مصرف لبنان األساسي رقم
 111اخلاص بعمليات «احلوالة»
إعتماد وحدة التحقق من االجراء ات املقاربة
املبنية على املخاطر في اعمالها

٢٠١١

•
•
•
•

٢٠١٥

٢٠١٣
٢٠١٢

٢٠١٠
•

تعيني أمني عام جديد لهيئة التحقيق
اخلاصة

•
•

إصدار إعالم «الهيئة» رقم 11

•

•

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

•

تعديل تعميم مصرف لبنان األساسي
رقم  83ملعاجلة النقاط املذكورة في
تقرير التقييم املشترك اخلاص بلبنان

تنظيم ورشة العمل الرابعة ملجموعة
العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا اخلاصة بتدريب
املقيمني في لبنان
ّ

٢٠١٤

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

•

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

•

رسميا لطلب عضوية مجموعة
تقدمي لبنان
ً
العمل املالي ورفع «الهيئة» ملشاركتها في بعض
فرق عمل املجموعة

•

•
•
•

إنعقاد إجتماع فريق املراجعة اإلقليمي ملنطقة
الشرق األوسط وإفريقيا التابع ملجموعة العمل
املالي في بيروت

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

إصدار إعالمات «الهيئة» رقم  16 ،15و18
إصدار إعالم «الهيئة» رقم  17املُتعلق باإلبالغ عن العمليات
الكترونيا (ً )E-STR
عمل بخطة التحديث املُقّرة
املشبوهة
ً

•

انضمام هيئة التحقيق اخلاصة إلى فريق عمل معني
بتحضير خطة عمل لتطبيق استراتيجية مجموعة «اغمونت»
انضمام «الهيئة» إلى اللجنة املكلّفة من قبل وزارة العدل
بوضع اقتراح قانون يرعى وينظم استرداد األموال املتأتية
من الفساد واملهربة إلى لبنان

•

انطالق أعمال مراجعة تطبيق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد من قبل لبنان (الفصالن الثالث والرابع)

•
•

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

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

وحدة اإلخبار املالي

تاريخ التوقيع

السنغال

CENTIF

 31كانون الثاني 2006

سوريا

CMLC

 24أيار 2006

باناما

UAF-PA

 16حزيران 2006

هاييتي

UCREF

 20متوز 2006

باراغواي

FIU-PY

 30أيار 2007

KoFIU

 2تشرين الثاني 2007
 5أذار 2008
 18نيسان 2008

البلد

وحدة اإلخبار املالي

تاريخ التوقيع

1

بلجيكا

CTIF-CFI

 10أيلول 2002

1١

٢

كرواتيا

AMLO

 7تشرين األول 2002

١٢

٣

تايالند

AMLO-TH

 25شباط 2003

٤

موناكو

SICCFIN

 20أيار 2003

٥

أستراليا

AUSTRAC

 24أيلول 2003

١٥

٦

فرنسا

TRACFIN

 21حزيران 2004

٧

جزر األنتيل
الهولندية

١٦

كوريا اجلنوبية

MOT-AN

 23حزيران 2004

١٧

٨

ألبانيا

GDPML

 4تشرين األول 2004

كندا

FINTRAC

٩

غواتيماال

IVE

 8أيلول 2005

١٨
١٩

جورجيا

FMS

١٠

مولدوفا

SPCSB

 9أيلول 2005

٢٠

هيئة التحقيق الخاصة

١٣
١٤

رومانيا

اإلمارات العربية
املتحدة

ONPCSB

 17كانون األول 2008

AMLSCU

 26أيار 2009

•

ً
إقليميا ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في
ممثل
إعادة انتخاب أمني عام «الهيئة»
ً
نائبا لرئيس جلنة «إغمونت»
مجموعة «إغمونت» وكذلك ً
ً
ممثل بهيئة التحقيق اخلاصة ،منصب نائب رئيس مجموعة العمل املالي ملنطقة
تسلم لبنان،
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

•
•

إصدار إعالمي «الهيئة» رقم  22و23

•
•

إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم  144حول الوقاية من االفعال اجلرمية اإللكترونية

•

إصدار دليل من نقابتي احملامني في بيروت وطرابلس يتضمن آلية لتطبيق قانون مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم 44

•
•

ُمنحت هيئة التحقيق اخلاصة جائزة الـ « »StAR Award of Excellenceمن قبل البنك الدولي
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية لقيامها بالتحقيق في قضية فساد نتج عنها
استرداد أصول

إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم  139حول التبادل التلقائي للمعلومات لغايات
ضريبية

تقدمي تقرير املتابعة التاسع اخلاص بلبنان إلى مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،واعتبار لبنان ملتزم أو ملتزم إلى ح ّد كبير بتوصيات «فاتف» األساسية
والرئيسية

•
•
•
•
•
•
•

إجناز التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لعام  ،٢٠١٩وإصدار إعالم
"الهيئة" رقم  ٢٥بشأنه
إعتماد خطة عمل استراتيجية تتضمن إجراءات لتخفيف املخاطر من قبل جلنة التنسيق
الوطنية ملكافحة تبييض األموال واللجنة الوطنية لقمع متويل اإلرهاب
تعديل تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٨٣
إصدار التعميم األساسي رقم  ١٤٧والتعميم الوسيط رقم  ٥٢١عن مصرف لبنان للح ّد من
املخاطر املرتبطة بالتهرب الضريبي
إصدار التعميمني الوسيطني رقم  ٥٢٨و  ٥٢٩عن مصرف لبنان ملؤسسات الصرافة
واملؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية
تعديل قانون التجارة البرية إلضافة ع ّدة موجبات ،ومنها ما هو متعلق بصاحب احلق
اإلقتصادي (القانون رقم )٢٠١٩/١٢٦
تصنيف لبنان بدرجة "ملتزم إلى ح ّد كبير" في تقرير صادر عن املنتدى العاملي للشفافية
وتبادل املعلومات ألغراض ضريبية التابع ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي
بناء لطلب
حول تبادل املعلومات الضريبية ً

٢٠١٧

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

٢٠١٩

٢٠١٦

إقرار قانون تعديل املادة  ٣١٦مكرر من قانون العقوبات اللبناني – جرمية متويل اإلرهاب (القانون
رقم )٧٧
إقرار قانون حول حتديد املوجبات الضريبية لألشخاص الذين يقومون بنشاط الـ  Trusteeوقانون
حول إلغاء األسهم حلامله واألسهم ألمر (القانونان رقم  ٧٤و)٧٥
إقرار قانون حول تبادل املعلومات لغايات ضريبية (القانون رقم )٥٥
إصدار تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم  ٤١١حول األسهم حلامله وتعميم مصرف لبنان األساسي
متاشيا مع املعايير الدولية
رقم  ١٣٨حول تبادل املعلومات الضرائبية املشمولة بالسرية املصرفية،
ً
تعديل تعميم مصرف لبنان االساسي رقم  ٨٣إلنشاء لدى املصارف جلنة مكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب من بني أعضاء مجلس اإلدارة
إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم  ١٣٧وإعالم «الهيئة» رقم  ٢٠حول أصول التعامل مع
قانون « »HIFPAومع أنظمته التطبيقية
إصدار تعميم مصرف لبنان األساسي رقم  ٢املتعلق بشروط ممارسة عمليات التسليف (كونتوارات
التسليف)
إصدار تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم  ٤١٥ورقم  ٤١٨حول البطاقات املسبقة الدفع
إصدار إعالم «الهيئة» رقم  ٢١لشركات التأمني وللجهات األخرى املشمولة في املادة  ٥من القانون
رقم ٤٤
تعاون املجلس األعلى للجمارك مع «الهيئة» إلصدار آلية لتطبيق القانون رقم ( ٤٢التصريح عن نقل
األموال عبر احلدود)
تقدمي تقرير املتابعة الثامن اخلاص بلبنان إلى مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
إصدار دليل إرشادي حول مكافحة اجلرائم اإللكترونية
إصدار تعميمني من نقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان ووزارة العدل لتطبيق قانون مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب

٢٠١٨

•
•
•
•
•
•
•
•
•

لبنان ،ممث ً
ال بهيئة التحقيق اخلاصة ،يرأس مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،وانعقاد اإلجتماع العام الـ  ٢٧و ٢٨للمجموعة في بيروت
تعديل تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٨٣إلضافة تعريف وآلية لتحديد صاحب
احلق اإلقتصادي وإلضافة مؤشر لإلشتباه ببعض العمليات العقارية
إصدار تعميمني أساسيني عن مصرف لبنان ملؤسسات الوساطة املالية ولهيئات
اإلستثمار اجلماعي حول صاحب احلق اإلقتصادي
إصدار إعالم "الهيئة" رقم  ٢٤حول تعريف وآلية حتديد صاحب احلق اإلقتصادي
تعديل قانون اإلجراءات الضريبية ليشمل صاحب احلق اإلقتصادي (القانون رقم
)٢٠١٨/١٠٦
البدء بأعمال التقييم الوطني الثاني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب الذي
تقوده «الهيئة»
انعقاد امللتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات اإلخبار املالي في بيروت،
بالتعاون بني «الهيئة» ومجموعة املينافاتف والشبكة العربية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد ،وبدعم ّ
كل من األمم املتحدة ومجموعة إغمونت ومنظمة التعاون
والتنمية اإلقتصادية
انعقاد ملتقى مكافحة اجلرمية اإللكترونية الرابع في بيروت بتنظيم من «الهيئة»
وبالتعاون مع مجموعة املينافاتف واملديرية العامة لقوى األمن الداخلي
إصدار دليلني من نقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان ومن وزارة العدل حول
تطبيق قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم ٢٠١٥/٤٤

البلد

وحدة اإلخبار املالي

تاريخ التوقيع

جنوب أفريقيا

FIC

 3حزيران 2014

FIJI-FIU

 3حزيران 2014
 3حزيران 2014

البلد

وحدة اإلخبار املالي

تاريخ التوقيع

٢١

قطر

QFIU

 28نيسان 2010

٢٢

اململكة العربية
السعودية

٣١

SAFIU

 30حزيران 2010

٣٢

فيجي

٢٣

اليابان

JAFIC

 10متوز 2012

٣٣

أوكرانيا

SFMS

٢٤

الفيليبني

AMLC

 10متوز 2012

٣٤

بنغالديش

BFIU

 ١شباط ٢٠١٦

٣٥

بولندا

GIFI

 ٢شباط ٢٠١٦

٣٦

الصني

CAMLMAC

 ٣أيار ٢٠١٦

٣٧

ترينيداد وتوباغو

FIUTT

 ٢آب ٢٠١٧

٣٨

ماكاو

GIF

 2٦تشرين األول ٢٠١٧

٣٩

العراق

IQFIU

 2٦تشرين الثاني ٢٠١٩

٤٠

باكستان

FMU

 2كانون األول ٢٠١٩

٢٥
٢٦

اجلزائر

روسيا

CTRF

 13أيلول 2012

٢٧

سري النكا

CBSL

 3متوز 2013

٢٨

سانت مارتن

MOT-SM

 18شباط 2014

٢٩

بوركينا فاسو

CENTIF-BF

 18شباط 2014

٣٠

اليونان

HELLENIC FIU

 14أذار 2014

FSFM

 11متوز 2012
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اإلطار العام
لتدريب الموظفين
وورش العمل التي ّ
تنظمها «الهيئة» في لبنان بالتعاون مع
هيئات أخرى أو تلك التي تنظم في اخلارج من قبل السلطات
املعنية كاإلحتياطي الفدرالي 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 ()Austrac
فالغرض منها تنمية العالقات وتبادل اخلبرات.

إميانًا منها بأن العنصر البشري لديها هو ميزتها الرئيسية،
تولي هيئة التحقيق اخلاصة موضوع التدريب املستمر
خاصا بهدف تطوير قدرات املوظفني وإطالعهم على
اهتماما
ً
ً
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
وعالوة على مشاركة املوظفني في دورات تدريبية محلية
«الفاتف» ومجموعة «املينافاتف» ومجموعة «إغمونت».
وإقليمية ودولية ،ال ب ّد من ذكر برنامج التعليم املهني املتواصل
وتعمل «الهيئة» بشكل مستمر على صقل مهارات موظفيها
( )CPEالذي يرمي إلى استكمال املبادرات التدريبية التي
وإطالعهم على أفضل املمارسات في مجال مكافحة تبييض
تتخذها «الهيئة» ،وذلك من خالل إطالع املوظفني على
األموال ومتويل اإلرهاب ،مما يعتبر مبثابة تعليم مهني رفيع
التوجهات واملعايير في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل
ّ
املستوى .والواقع أن تدريب املوظفني في
ّ
تهتم «الهيئة» بشكل خاص بتلبية احلاجات
مقر العمل يتيح اإلرهاب .كما
ّ
لهم التعلّم عبر التجربة إذ يتبادلون املعارف املكتسبة خالل التدريبية لألجهزة الوطنية األخرى املعنية مبكافحة تبييض
جلسات املناقشة ،في حني ّ
أن التواصل وتبادل اآلراء بني األموال ومتويل اإلرهاب وللجهات امللزمة باإلبالغ من القطاع
مختلف الوحدات واملستويات يعطي املوظفني صورة أوضح عن املالي وقطاع األعمال واملهن غير املالية احملددة ،وألجل ذلك
نظام ف ّعال ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .ويشارك تخصص «الهيئة» املوازنات الالزمة لتأمني التدريب املستمر
املوظفون ً
مقر العمل كالندوات بحيث تُبقي نشاطات التدريب من ضمن أولوياتها.
أيضا في دورات تدريبية خارج ّ
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هيئة التحقيق الخاصة

آراء حول
الخبـرة المكتسبة
رواد | عالء

مهى | ميريام

ُأتيحت لنا خالل العام فرصة املشاركة في دورة مجدية
ومليئة بالتح ّديات نظمتها "املينافاتف" و"الفاتف"
املقيمني .هدفت هذه الدورة التي
مخصصة لتدريب
ّ
ّ
دامت أسبوع ًا إلى تدريب واختيار خبراء من منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا لينضموا الحقًا بصفة
مقيمني إلى فرق تقييم متبادل .تناولت الدورة محاور
ّ
نظرية حول اآللية الشاملة لعملية التقييم املتبادل،
تدريب
ّ
أعقبها مترين تطبيقي تو ّزع فيه املشاركون إلى ع ّدة
فرق عمل .شمل التدريب "تقييم اإللتزام الفني" و"تقييم
الفعالية" ،فض ًال عن سيناريوهات مناقشات ومقابالت
ّ
حيث قام املشاركون بلعب أدوار ًا مختلفة ،األمر الذي لم
أيضا خالل التدريب الطلب من فرق
مت ً
يكن سهالً .وقد ّ
العمل صياغة وعرض نتائج تقرير تقييم مشترك .من جهة
أخرى ،أتاحت لنا هذه الدورة فرصة التواصل والتفاعل
مدربني من سكريتارية "املينافاتف" و"الفاتف".
مع ّ

كانت مشاركتنا في ورشة العمل حول "أساليب التحقيق املتعلقة
مبكافحة متويل االرهاب" التي ّ
نظمها البنك الدولي ملدة ثالثة أيام
جتربة مفيدة ،خصوص ًا وأن موضوعها مرتبط مباشرة مبهامنا
الوظيفية اليومية كمحققني ماليني ضمن "وحدة املدققني واحملققني".
انعقدت ورشة العمل هذه في بيروت وتناولت التح ّديات املستجدة
في مجال متويل اإلرهاب ،واإلطار القانوني في لبنان ،ودور وحدة
ً
فضل
اإلخبار املالي في التحقيقات املتعلقة بحاالت متويل اإلرهاب،
عن أهمية التنسيق بني مختلف األجهزة احمللية ،ومتطلبات قراري
مت
مجلس األمن  1267ورقم  .1373ومن بني املواضيع التي ّ
أيضا التطرق إليها ،كانت حتليل الروابط ،وكيفية جمع املعلومات
ً
املالية عن العمالء ،وكيفية اإلستخدام األمثل ملصادر املعلومات
في حاالت متويل اإلرهاب املعقّدة .هذا وقد حاضر بعض زمالئنا
من هيئة التحقيق اخلاصة في هذه الورشة التي أتاحت لنا أيض ًا
فرصة التعارف وتبادل اخلبرات مع املشاركني من سلطات إنفاذ
القانون ومن السلطات القضائية في لبنان.

ساره
قصدت فرانكفورت حلضور دورة ّ
قيمة ،خاص ًة وأنها سمحت لي
ُ
نظمها البنك املركزي األملاني حول مكافحة تبييض األموال ،فكانت جتربة ّ
اإلطالع عن كثب على اإلطار القانوني لنظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املعمول به في أملانيا والتدابير املُعتمدة وتطبيقاتها
وغنيا باملعلومات ،وقد استُكمل بدراسة حاالت وبآراء ومناقشات اخلبراء حولها .ومن املواضيع األخرى
الرقابية .لقد كان برنامج الدورة مك ّثفا ّ
املعنية بإنفاذ القانون والسلطات القضائية .عموم ًا كانت التجربة مفيدة،
والسلطات
املالي
اإلخبار
التي تناولتها الدورة كان دور كل من وحدة
ّ
مقر البنك املركزي األملاني.
ومناسبة لزيارة ّ

ندى | دانيا

تسنّت لنا فرصة زيارة مدينة بوسان
في كوريا اجلنوبية للمشاركة مل ّدة خمسة
أيام في ورشة عمل ّ
نظمها معهد البحث
والتدريب التابع ملجموعة العمل املالي
(فاتف) ،تناولت املعايير الصادرة عن
هذه املجموعة والعالقة بني مختلف
اجلهات املعنية في نظام مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب .سلّطت هذه
الورشة الضوء على مواضيع مرتبطة
ً
فضل عن
املبنية على املخاطر،
باملقارب َة
ّ
العملية والتطبيقية للمعايير
اجلوانب
ّ
ً
تضمنت
الدولية .كما
معمقًا حلالة
حتليل ّ
ّ
عملية ومناقشات حول التطبيق الف ّعال
لبعض التوصيات ذات الصلة بالتعاون
الدولي والتدابير الوقائية وصاحب احلق
االقتصادي والتحقيقات املالية والعقوبات
املالية املستهدفة .كانت هذه التجربة
قيمة ومفيدة ،كونها سمحت لنا أيض ًا
ّ
اإلستفادة من خبرات املشاركني واخلبراء
احملاضرين املُخضرمني في مجال مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

روال

حترص هيئة التحقيق اخلاصة باستمرار على إطالع موظفيها على آخر
مما يعزز
املستجدات في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهابّ ،
ويعمق فهمنا ملختلف املواضيع ذات الصلة .فخالل العام ،شاركت
خبراتنا
ّ
في دورة تدريب من تنظيم صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية
في امليدان االقتصادي تناولت التعاون بني القطاعني العام واخلاص ملكافحة
الفساد في املنطقة .تضمنت الدورة عرض ًا ملختلف أوجه الفساد والشراكات
الهادفة إلى مكافحة هذه الظاهرة املتجذرة والواسعة اإلنتشار ،كما استعرضت
آليات اإلبالغ عن جرائم الفساد وعروض من خبراء حول حاالت عملية .لقد
كانت الدورة أيض ًا مناسبة لتبادل اخلبرات واملمارسات الفضلى وللتواصل مع
املعنية مبكافحة الفساد وغيرها
خبراء من وحدات اإلخبار املالي واإلدارات
ّ
من اجلهات احلكومية.

روبير | وجدي
ّ
توجهنا خالل العام إلى واشنطن للمشاركة في ندوة نظمها اإلحتياطي الفدرالي
ّ
األميركي مل ّدة  5أيام حول مكافحة تبييض األموال .شملت الندوة حمل ًة عن
املخاطر التشغيلية والقانونية ومخاطر السمعة املتّصلة بتبييض األموال ومتويل
اإلرهاب ،ومدى تأثيرها على التقييم العام ملؤسسة مصرفية .وقد اشتملت الندوة
على عروض ومناقشات حول املخاطر املتّصلة باملصارف املراسلة ،والتحاويل
املصرفية ،واخلدمات املصرفية اخلاصة ،والبطاقات املسبقة الدفع .عالوة على
مت عرض أمثلة حول اإلطار العام ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
ذلكّ ،
املعمول به في الواليات املتحدة واملتطلبات التنظيمية ذات الصلة وآليات اإلبالغ،
وحول كيفية حتديد هوية العميل ،وإجراءات العناية الواجبة.

رشيد
ُأتيحت لي هذا العام فرصة السفر مع خبراء من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى دولة قطر حلضور ورشة عمل حول مخاطر
استغالل املنظمات غير الهادفة للربح في عمليات متويل اإلرهاب .امتدت أعمال الورشة ملدة ثالثة أيام بتنظيم من ّ
كل من مكتب األمم املتحدة
مت التركيز فيها على متطلبات
املعني باملخدرات واجلرمية و"املينافاتف" واللجنة الوطنية ملكافحة غسل االموال ومتويل االرهاب بدولة قطر ،و ّ
سيما التوصية رقم  8والنتيجة املباشرة رقم  .10استعرض التدريب أنواع املنظمات غير الهادفة للربح بحسب تعريف
توصيات "الفاتف" ،ال ّ
وفعالية السلطات الرقابية وسبل
"الفاتف" ،وتناول كيفية تقييم املخاطر في القطاع غير الربحي ،كما وبحث الوسائل الكفيلة بتعزيز قدرة
ّ
املعنية.
حتسني التنسيق بني اجلهات
ّ
التقرير السنوي 2٠19
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دورات تدريبية
تدريب محلي
املوضوع

عدد املوظفني
املشاركني

البنك الدولي

ورشة عمل حول أساليب التحقيق املتعلقة مبكافحة متويل االرهاب

٤

هيئة األسواق املالية

املؤمتر الدولي السنوي الرابع عشر للبورصات العاملية للعام 2019

٢

الفصل الثاني
2019

الشرطة الفدرالية األسترالية

دورة حول التحريات اجلرمية الدولية

٢

الفصل الرابع
2019

إحتاد املصارف العربية  /هيئة التحقيق
اخلاصة

امللتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات االمتثال ملكافحة غسل
االموال ومتويل االرهاب في املصارف واملؤسسات املالية العربية

٣

التاريخ

الفصل األول
2019
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اجلهة املنظمة
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تدريب إقليمي ودولي
التاريخ

الفصل األول
2019

الفصل الثاني
2019

اجلهة املنظمة
مجموعة العمل املالي

إجتماع فريق عمل الدراسات والتطوير لدى مجموعة العمل املالي
حول كيفية تطبيق املعايير الصادرة عن مجموعة العمل املالي في
إطار األصول اإلفتراضية ومقدمي اخلدمات املرتبطة بها
(باريس ،فرنسا)

١

منظمة التعاون والتنمية في امليدان اإلقتصادي /
مركز صندوق النقد الدولي لإلقتصاد والتمويل في
الشرق األوسط

دورة تدريبية حول "حتالفات القطاعین العام واخلاص في مكافحة
الفساد في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ومجلس
التعاون اخللیجي"
(الكويت)

١

مركز التدريب واألبحاث التابع ملجموعة العمل املالي

دورة تدريبية حول املعايير الصادرة عن مجموعة العمل املالي
(بوسان ،كوريا)

2

رئاسة احلكومة اللبنانية  /السلطات اإلستونية

زيارة دراسية متّصلة باإلستراتيجية اللبنانية الوطنية لألمن
السيبراني ومكافحة اجلرائم اإللكترونية
(تالني ،إستونيا)

1

مجموعة العمل املالي  /مجموعة العمل املالي ملنطقة
الشرق االوسط وشمال افريقيا

ورشة عمل مشتركة بني مجموعة العمل املالي و مجموعة العمل
املالي ملنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا لتدريب وتأهيل املق ّيمني
(مسقط ،سلطنة عمان)

3

شركة احللول القياسية املتكاملة ( - )ISSالقطاع
اإلقليمي ملنطقة الشرق األوسط

ندوة حول التدريب على أنظمة دعم اإلستخبارات
(دبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة)

2

مجموعة "إغمونت"

دورة تدريبية حول "الكيانات القانونية واملنتجات املالية"
(الرياض ،اململكة العربية السعودية)

2

مركز التدريب واألبحاث التابع ملجموعة العمل
املالي

دورة تدريبية حول املعايير الصادرة عن مجموعة العمل املالي
(بوسان ،كوريا)

٢

ورشة عمل حول "مخاطر استغالل املنظمات غير الهادفة للربح
في عمليات متويل اإلرهاب والرفع من قدرات اجلهات الرقابية"
(الدوحة ،دولة قطر)

١

اإلحتياطي الفدرالي األميركي

دورة تدريبية حول مكافحة تبييض االموال
(واشنطن العاصمة ،الواليات املتحدة االميركية)

٢

صندوق النقد العربي  /البنك املركزي الفرنسي

دورة حول مكافحة غسل األموال
(أبوظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة)

١

البنك املركزي األملاني

دورة حول مكافحة تبييض االموال (الدورة الثانية)
(فرانكفورت ،املانيا)

١

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية  /مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
االوسط وشمال افريقيا

ورشة عمل حول "العمالت واألصول االفتراضية"
(تونس)

٢

مجموعة العمل املالي

ورشة عمل لتدريب وتأهيل املُق ّيمني
(أثينا ،اليونان)

١

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات
الفصل الثالث واجلرمية  /مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
االوسط وشمال افريقيا  /اللجنة الوطنية ملكافحة
2019
غسل االموال ومتويل االرهاب في دولة قطر

الفصل الرابع
2019

احلدث/املكان

عدد املوظفني
املشاركني
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تو ّلت هيئة التحقيق اخلاصة
لغاية تاريخه رعاية إنضمام
ثالث وحدات إخبار مالي
من منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا وقد نالت
بفضل ذلك عضوية مجموعة
إغمونت

قدمت هيئة التحقيق
اخلاصة تدريب ومساعدة
فنية لعدد من
وحدات اإلخبار املالي في
منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا

شارك عدد من موظفي هيئة
التحقيق اخلاصة وسلطات
إنفاذ قانون لبنانية لغاية
تاريخه في خمسة عشرة
عملية تقييم مشترك لعدد من
الدول
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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 تعاونًا أكبر بهدف حتسني أساليب
مكافحة اجلرمية املنظمة وتدفق عائداتها غير املشروعة بني
املراكز املالية في العالم .وقد أدركت هيئة التحقيق اخلاصة منذ
أهمية تقدمي املساعدة الفنية في مجال مكافحة تبييض
البداية
ّ
األموال ومتويل اإلرهاب ،وباألخص إلى الهيئات النظيرة
اإلقليمية ،وذلك للتصدي للمخاطر القائمة .والواقع أن «الهيئة»
أن مكافحة أعمال تبييض األموال (وجرائمه األصلية)
تعتبر ّ
ومتويل اإلرهاب ومتويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أمر
ميكن تفعيله بفضل التعاون احمللي واإلقليمي وكذلك التعاون
الدولي بني وحدات اإلخبار املالي النظيرة وغيرها من األجهزة
املعنية.
األجنبية
ّ

اجلهود املبذولة ،املشاركة في مهمات التقييم املشترك ،وإرسال
موظفني للمشاركة في مهمات مع منظمات دولية أو للمحاضرة
في مواضيع متنوعة كاإلمتثال للمعايير الدولية وعمليات وحدة
اإلخبار املالي واملؤشرات واحلاالت الفعلية في مجال تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب.

كما كان ملشاركات «الهيئة» في اإلجتماعات العامة لـ «املينافاتف»
ومجموعة «إغمونت» ومجموعة «الفاتف» وفي فرق العمل
واملشاريع ،ومشاركتها السابقة ضمن فريق املراجعة اإلقليمي
ملنطقة الشرق األوسط وإفريقيا التابع لـ «الفاتف» ()RRG
ملراجعة التقدم احملرز من قبل البلدان التي متت إحالتها إلى
ايضا
جمة .وكان ً
فريق مراجعة التعاون الدولي ( )ICRGفوائد ّ
ملساهمتها برعاية انضمام عدد من وحدات اإلخبار املالي
بلدانها أعضاء في «املينافاتف» إلى مجموعة «إغمونت» وقع
واجلدير ذكره أن جهود التواصل التي بذلتها «الهيئة» على إيجابي كونه يعزز اإلمتثال للمعايير الدولية.
مر السنني مت ّثلت باملساعدة الفنية وبالتزامات أخرى ،سواء
ّ
جاءت هذه اجلهود فردية أو جماعية مبشاركة جهات إقليمية اعتادت «الهيئة» على العمل املهني احملترف مع الهيئات الدولية
ودولية مثل «املينافاتف» و«الفاتف» ومكتب األمم املتحدة املعني واإلقليمية ،سواء كان ذلك من خالل املشاركة بورش العمل
باملخدرات واجلرمية ( )UNODCوالبنك الدولي وصندوق النقد املشتركة بني مجموعتي «إغمونت» و«الفاتف» حول التطبيقات،
الدولي ومجموعة «إغمونت» .وفي هذا السياق ،نقلت «الهيئة» أو املشاركة في بعض املشاريع مثل مشروع تقييم املخاطر
خبراتها إلى عدد من وحدات اإلخبار املالي ،تلبي ًة حلاجاتها من العاملية الذي أطلقته «الفاتف» ،أو فريق اخلبراء املعني بتعديل
حيث املساعدة الفنية والتدريبية ،فصممت برامج مخصصة ،توصيات «الفاتف» أو في مشروع مراجعة ميثاق مجموعة
السيما في مجال اإلمتثال ورسم السياسات وحتليل املعلومات «إغمونت» ،أو مشروع مجموعة «إغمونت» عن «تنظيم داعش».
واملعلوماتية واألمان والرقابة على اجلهات امللزمة باإلبالغ .وقد ومع أن هذه املشاركات تتطلب موارد مهمة جلهة تخصيص من
قدما في هذه املشاركات
شملت برامج املساعدة الفنية ً
أيضا تدريب وحدات إخبار مالي وقت وموازنة الهيئة ،متضي «الهيئة» ً
من منطقتنا ومراقبني مصرفيني .ومن األمثلة األخرى على اميانًا بإستفادة اجلميع منها.
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المساعدات الفنية وإلتزامات أخرى

مجموعة "إغمونت"

اجتماعات فرق عمل مجموعة "إغمونت"
(جاكرتا ،إندونيسيا)

عدد
املوظفني
املشاركني

نوع
املشاركة

١

وفد

منظمة التعاون والتنمية في امليدان
اإلقتصادي  /مركز صندوق النقد الدولي
لإلقتصاد والتمويل في الشرق األوسط

دورة تدريبية حول "حتالفات القطاعین العام واخلاص في مكافحة
الفساد في بلدان منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ومجلس
التعاون اخللیجي"
(الكويت)

١

محاضر

مجموعة "إغمونت"  /وحدة املعلومات املالية
في قطر

ندوة حول تعزيز وسائل التواصل والعالقات بني وحدات اإلخبار
املالي ووسائل اإلعالم.
(الدوحة ،دولة قطر)

١

محاضر

فريق عمل مجموعة مراجعة التعاون الدولي
( )ICRGالتابع ملجموعة العمل املالي

إجتماع املجموعة املشتركة ملنطقة إفريقيا والشرق األوسط وفريق
عمل مراجعة التعاون الدولي التابع ملجموعة العمل املالي
(دبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة)

٢

مشاركان

جمعية املصارف في لبنان

دورات تدريبية متعددة حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
ملوظفي اإلمتثال والتدقيق الداخلي لدى املصارف
(بيروت ،لبنان)

١

محاضر

مجموعة العمل املالي

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

١

مشارك

البنك الدولي

ورشة عمل حول أساليب التحقيق املتعلقة مبكافحة متويل اإلرهاب
(بيروت ،لبنان)

٢

محاضران

وزارة اخلارجية واملغتربني  /مصرف لبنان

دورة تدريبية للملحقني اإلقتصاديني في وزارة اخلارجية واملغتربني
(بيروت ،لبنان)

١

محاضر

منظمة التعاون والتنمية في امليدان
اإلقتصادي

إجتماع حول إرساء النزاهة في منطقة الشرق األوسط وشمال
افريقيا من خالل الشراكة بني القطاعني العام واخلاص :الوضع
احلالي وكيفية املضي قدم ًا
(باريس ،فرنسا)

١

محاضر

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية  -قسم مكافحة االرهاب

ورشة عمل إقليمية حول تعزيز التعاون االقليمي في مجال مكافحة
متويل االرهاب بواسطة نقل االموال عبر احلدود
(عمان ،اململكة األردنية الهاشمية)

١

محاضر

معهد املهندسني الكهربائيني واإللكترونيني
لدى اجلامعة األميركية في بيروت  -فرع
الطالب

ندوة حول تفعيل األمن السيبراني
(بيروت ،لبنان)

١

محاضر

هيئة التحقيق اخلاصة

ملتقى حوار وتغذية عكسية حول اإلبالغات عن العمليات املشبوهة
ملسؤولي اإلمتثال والتدقيق الداخلي
(بيروت ،لبنان)

٣

محاضرون

هيئة التحقيق اخلاصة  /نقابة خبراء
احملاسبة املجازين في لبنان

منتدى حول إجراءات اإلمتثال ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب
(بيروت ،لبنان)

٢

محاضران

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق االوسط
وشمال افريقيا

اإلجتماع العام التاسع والعشرون وإجتماعات فرق عمل مجموعة
العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
(عمان ،اململكة األردنية الهاشمية)

٣

وفد

مكتب االمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية

ورشة عمل إقليمية حول "كشف واعتراض ناقلو النقد باملطارات"
(الدار البيضاء ،اململكة املغربية)

١

محاضر

هيئة التحقيق اخلاصة

جلسة إستشارية شاملة مع القطاع اخلاص حول التقييم الوطني
ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
(بيروت ،لبنان)

١

محاضر

مجموعة العمل املالي

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي
(اورالندو ،الواليات املتحدة األميركية)

١

مشارك

التاريخ

الفصل
األول
2019

الفصل
الثاني
2019
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احلدث/املكان

اإلجتماع العام وإجتماعات فرق عمل مجموعة "إغمونت"
(الهاي ،هولندا)

عدد
املوظفني
املشاركني

نوع
املشاركة

١

وفد

ندوة حول مكافحة الفساد والنزاهة في العمل
(بيروت ،لبنان)

١

مشارك

١

مق ّيم

٢

محاضران

١

محاضر

هيئة التحقيق اخلاصة  /نقابة وسطاء
التأمني في لبنان  /شركة أكسا الشرق
األوسط للتأمني ش.م.ل

ورشة عمل حول القوانني واألنظمة املتعلقة مبكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب
(بيروت ،لبنان)

٢

محاضران

مصرف لبنان

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

٦

محاضرون

٥

محاضرون

٢

وفد

٣

محاضرون

٥

محاضرون

٤

محاضرون

٢

محاضران

٢

محاضران

١

مشارك

٣

وفد

١

مق ّيم

اجلهة املنظمة

التاريخ

مجموعة "إغمونت"
منظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي  /املجلس اإلقتصادي
واإلجتماعي في لبنان
مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق االوسط
وشمال افريقيا  /مجموعة العمل املالي
وزارة الدفاع الوطني اللبناني  -مديرية
التعليم
املركز الوطني للمعلومات املالية في سلطنة
عمان

الفصل
الثالث
2019

مصرف لبنان
مجموعة العمل املالي  /مجموعة العمل املالي
ملنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا

هيئة التحقيق اخلاصة

مصرف لبنان
احتاد املصارف العربية  /هيئة التحقيق
اخلاصة
مصرف لبنان

الفصل
الرابع
2019

هيئة التحقيق اخلاصة  /نقابة خبراء
احملاسبة املجازين في لبنان
مجموعة العمل املالي
مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا
مجموعة العمل املالي  /مجموعة العمل املالي
ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

احلدث/املكان

زيارة ميدانية في إطار عملية تقييم مشترك
(دولة في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا  /مجلس التعاون
اخلليجي)
دورة تدريبية حول مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
(بيروت ،لبنان)
حلقة عمل حول اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة
(مسقط ،سلطنة عمان)

برنامج املتدربني (املرحلة الثانية) :التجربة اللبنانية في
مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب
(بيروت ،لبنان)
اإلجتماع املشترك لفريق املراجعة والتعاون الدولي  -منطقة إفريقيا
والشرق االوسط
(تونس)
دورة ملؤسسات الصرافة فئة "أ" وشركات حتويل األموال بالوسائل
اإللكترونية العاملني في لبنان في إطار برنامج التوعية حول "نتائج
التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وإجراءات
خفض املخاطر"
(بيروت ،لبنان)
برنامج املتدربني (املرحلة الثالثة) :التجربة اللبنانية في مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
(بيروت ،لبنان)
امللتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات االمتثال ملكافحة غسل
االموال ومتويل االرهاب في املصارف واملؤسسات املالية العربية
(بيروت ،لبنان)
دورة تدريبية حول "تطبيق املعايير الدولية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب" موجهة للمصارف وسلطات إنفاذ القانون
(بيروت ،لبنان)
دورة للمحاسبني املجازين في إطار برنامج التوعية حول "نتائج
التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وإجراءات
خفض املخاطر"
(بيروت ،لبنان)
اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي
(باريس ،فرنسا)
اإلجتماع العام الثالثون وإجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي
ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
(القاهرة ،مصر)
ّ
إجتماع وجه ًا لوجه بني الدولة محل التقييم واملق ّيمني في إطار عملية
تقييم مشترك لدولة عضو في مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق
األوسط وشمال افريقيا
(باريس ،فرنسا)
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مشاركات األمين العام
التاريخ

الفصل األول
2019

الفصل الثاني
2019

44

اجلهة املنظمة

احلدث  /املكان

نوع املشاركة

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  /الهيئة العامة
ملكافحة الفساد في الكويت

مؤمتر الكويت الدولي" :النزاهة من أجل التنمية"
(الكويت)

إلقاء كلمة

مجموعة "إغمونت"

اجتماعات فرق عمل مجموعة "إغمونت"
(جاكرتا ،إندونيسيا)

رئيس وفد

مجموعة العمل املالي

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

شركة ريفينيتيف

املؤمتر الثالث عشر للسلطات التنظيمية في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
(دبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة)

إلقاء كلمة

االحتاد الدولي للمصرفيني العرب

منتدى حول "اإلمتثال في القطاع املصرفي العربي :املخاطر ،التحديات
والتطور"
(بيروت ،لبنان)

كلمة افتتاح

هيئة التحقيق اخلاصة  /نقابة خبراء احملاسبة
املجازين في لبنان

منتدى حول إجراءات اإلمتثال ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
(بيروت ،لبنان)

كلمة افتتاح

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا

اإلجتماع العام التاسع والعشرون وإجتماعات فرق عمل مجموعة العمل
املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
(عمان ،اململكة األردنية الهاشمية)

رئيس وفد

هيئة التحقيق اخلاصة

ملتقى حوار وتغذية عكسية حول اإلبالغات عن العمليات املشبوهة
ملسؤولي اإلمتثال والتدقيق الداخلي
(بيروت ،لبنان)

كلمة افتتاح

مجموعة "إغمونت"

إجتماعات جلنة "إغمونت"
(شرم الشيخ ،مصر)

إجتماعات
عمل

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

الدورة العاشرة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
الفساد
(فيينا ،النمسا)

مشارك

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

اإلجتماع الثالث عشر لفريق العمل احلكومي الدولي املفتوح العضوية
املعني باسترداد املوجودات
(فيينا ،النمسا)

مشارك

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

اإلجتماع الثامن لفريق اخلبراء احلكومي الدولي املفتوح العضوية لتعزيز
التعاون الدولي في إطار تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
(فيينا ،النمسا)

مشارك

مجموعة العمل املالي

اإلجتماع العام واجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي
(أورالندو ،الواليات املتحدة االمركية)

هيئة التحقيق الخاصة

مشارك

نائب رئيس
مجموعة
إغمونت

التاريخ

الفصل الثالث
2019

الفصل الرابع
2019

اجلهة املنظمة

نوع املشاركة

احلدث  /املكان

مجموعة "إغمونت"

اإلجتماع العام وإجتماعات فرق عمل مجموعة "إغمونت"
(الهاي ،هولندا)

رئيس وفد

البنك املركزي األردني  /معهد الدراسات
املصرفية في األردن  /وحدة مكافحة غسل
األموال وتبييض األموال في األردن /
سلطة النقد الفلسطينية  /املعهد املصرفي
الفلسطيني /وحدة املتابعة املالية في فلسطني

املنتدى السنوي الرابع ملسؤولي مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
في فلسطني بالشراكة مع املسؤولني عن مكافحة غسل األموال ومتويل
اإلرهاب في األردن
(عمان ،اململكة األردنية الهاشمية)

كلمة إفتتاح

هيئة التحقيق اخلاصة  /موقع احلوار
اإلقتصادي  /مركز األمم املتحدة لإلعالم /
منظمة اإلسكوا  /منظمة األونيسكو  /مجموعة
إكزيكون الدولية

حلقة نقاش متخصصة حول اإلطار التنظيمي والرقابي ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب في لبنان
(بيروت ،لبنان)

إلقاء كلمة

هيئة التحقيق اخلاصة  /نقابة خبراء احملاسبة
املجازين في لبنان

دورة للمحاسبني املجازين في إطار برنامج التوعية حول "نتائج التقييم
الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وإجراءات خفض املخاطر"
(بيروت ،لبنان)

كلمة إفتتاح

مجموعة العمل املالي

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

رئيس وفد

مصرف لبنان  /غرفة التجارة الدولية  -لبنان /
شبكة ICC Fraudnet

املؤمتر الدولي الثالثون لـ "شبكة  "ICC Fraudnetحول إستعادة
األصول واملصادرة وإجراءات مكافحة اإلحتيال في النظام املصرفي
(بيروت ،لبنان)

إلقاء كلمة

مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا

اإلجتماع العام الثالثون وإجتماعات فرق عمل مجموعة العمل املالي ملنطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا
(القاهرة ،مصر)

رئيس وفد

ديوان احملاسبة في دولة اإلمارات العربية
املتحدة  /مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية

إجتماع جانبي حول "تعزيز التعاون بني هيئات مكافحة الفساد ومؤسسات
التدقيق العليا من اجل الوقاية الف ّعالة من جرائم الفساد ورصدها"
(أبو ظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة)

مشارك

مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية

املؤمتر الثامن للدول األطراف في اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد
(أبو ظبي ،دولة اإلمارات العربية املتحدة)

مشارك
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روسيا

كوريا
الجنوبية

الصني
ماكاو

الفلبني

فيجي

ماليزيا

جنوب إفريقيا

أسرتاليا

٢٠١٩

٢٠١٩

46

هيئة التحقيق الخاصة

تايلندا

الرنوج
تشيكيا
هولندا
بلجيكا
اململكة املتحدة ليختنشتاين
النمسا سويرسا
بولندا إملانيا
جرينزي
مولدوفا هنغاريا
فرنسا
سلوفانيا
بلغاريا
موناكو
إسبانيا
أرمينيا
تركيا اليونان إيطاليا
املغرب
تونس
الجزائر
البحرين العراق
ليبيا
مرص
قربص
اإلمارات
السعودية
األردن
السودان
عامن
اليمن
قطر
أوغندا
سوريا
الكويت
مالوي
جزر
القمر

كندا

واشنطن
نيويورك

برمودا
أروبا
بربادوس

فلوريدا

نيڤادا

إيلينوي

كاليفورنيا

جورجيا

املكسيك

جزر كاميان

غواتيامال
كولومبيا
بريو

الربازيل
األرجنتني
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في العام  ،2017وخالل
اإلجتماع العام ملجموعة «إغمونت»
الذي عقد في ماكاو ،منح ألول م ّرة البنك
الدولي ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية في إطار مبادرة استعادة األصول
املنهوبة جائزة لهيئة التحقيق اخلاصة ولوحدة إخبار
مالي أخرى (،)StAR Award of Excellence
وذلك تقدي ًرا للجهود املبذولة في التحقيق
في قضية فساد ولتجميد وإعادة
أموال ناجتة عنها.

مجموعة من
المحصنة
الحاالت
ّ
تمويل إرهاب

طلب مساعدة :خالل العام  ،2019وقع هجوم إرهابي في شمال لبنان أسفر عن
مقتل عناصر من سلطات إنفاذ القانون واجليش وإصابة ٍ
املدنيني .وكان
عدد من
ّ
اإلرهابي ،املعروف بانتمائه إلى تنظيم داعش ،قد أطلق النار على عناصر اجليش
يفجر نفسه بعد مطاردته من قبل سلطات إنفاذ القانون واملواجهة
اللّبناني قبل أن ّ
معها .فتلقت هيئة التحقيق اخلاصة على إثره طلب مساعدة من امل ّدعي العام التمييزي
أية حسابات مصرفية وعمليات تعود لإلرهابي واألشخاص املرتبطني بالقضية
لكشف ّ
مت توقيفهم لإلستجواب.
الذين ّ
التحليل والتحقيق :باشرت "الهيئة" حتقيقاتها بتعميم إسم اإلرهابي واألشخاص
واملؤسسات املالية وشركات حتويل األموال العاملة
ذوي الصلة على جميع املصارف
ّ
في لبنان ،فلم يتم العثور على أية حسابات مصرفية مفتوحة ،في حني أفادت شركتا
مت
حتويل أموال عن حصول عمليتي حتويل في سنوات ماضية مببالغ ضئيلة .وقد ّ
التواصل مع وحدة اخبار مالي نظيرة بهذا اخلصوص .وتبني "للهيئة" ايض ًا عدم وجود
عقارات عائدة لإلرهابي ،وأن التحقيقات التي قامت بها سلطات إنفاذ القانون أظهرت
أن اإلرهابي استخدم متويل ذاتي ،حيث قام ببيع أثاث املنزل الذي يقتنه واستخدم
يتلق أية تعليمات من تنظيم
عائدات البيع لتمويل الهجوم اإلرهابي .كما تبني أنه لم ّ
داعش ،بل أقدم على تنفيذ العملية من تلقاء نفسه كـ"ذئب منفرد"( )Lone Wolfبعد
أن قضى فترة في السجن بسبب إلتحاقه بتنظيم داعش في سوريا.
التمييزي،
التدابير املتخذة :أحالت "الهيئة" املعلومات املتوفرة لديها إلى امل ّدعي العام
ّ
وطلبت من جميع شركات حتويل األموال اإلمتناع عن تنفيذ أية عملية حتويل لصالح
أي من األشخاص املوقوفني لإلستجواب واملرتبطني بالقضية.
ّ

تمويل إرهاب

إبالغ عن عملية مشبوهة :أثناء قيام املسؤول عن اإلمتثال في مصرف محلّي
بتحديث مناذج معرفة العمالء (ٍ )KYC Forms
لعدد من احلسابات املصرفية التي لم
مستخدما
جترِ عليها حركة منذ فترة طويلة ،حاول هذا األخير اإلتصال بأحد العمالء
ً
املتوفرة عن العميل لم تعد
املدونة في ملّفه .فأيقن حينها ان املعلومات
املعلومات
ّ
ّ
أيضا ،دون جدوى ،اإلتصال
صاحلة ،كما علم أن سلطات إنفاذ القانون قد حاولت ً
بالعميل املذكور بسبب وجود بحقّه مذ ّكرات توقيف النتمائه إلى تنظيم داعش .بنتيجة
ذلك ،أرسل املصرف إبالغًا عن عملية مشبوهة إلى هيئة التحقيق اخلاصة.
التحليل والتحقيق :باشرت "الهيئة" حتقيقاتها باستحصالها من املصرف املبلِّغ على
جميع السجالت املصرفية املتوفرة ،مبا فيه أمنوذج معرفة العميل وكشوفات احلساب
تقيد عليه أية حركة
ونسخ عن الوثائق الثبوتية .أظهر حتليل احلساب املصرفي أنّه لم ّ
منذ فترة طويلة ،وأن حركته السابقة اقتصرت على إيداعات نقدية مببالغ بسيطة دون
وسعت "الهيئة"
سقف العشرة آالف دوالر أميركيَ ،أعقبها عدد من السحوبات .عندهاّ ،
املعنية بإنفاذ القانون للحصول على معلومات
حتقيقاتها وتواصلت مع السلطات احمللية
ّ
إضافية بخصوص هذه القضية.
قررت "الهيئة" رفع السرية املصرفية عن احلساب املصرفي وأحالت
التدابير املتّخذةّ :
للتوسع في التحقيق.
التمييزي
العام
عي
د
امل
نتائج التدقيق إلى ّ
ّ
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فساد

إبالغ عن عملية مشبوهة :تلقّـت هيئة التحقيق اخلاصة إبالغني من مصرفني محلّيني
بشأن عميل ميلك ع ّدة شركات .بدأت الشكوك تساور املصرف األول بعد التنبه ملقال
صحفي ورد فيه اسم العميل على انه اوقف بتهمة فساد ودفع رشوة ملسؤولني لتغطية
ّ
أما املصرف
باملخدرات.
باإلجتار
آخرين
أشخاص
قيام
منها
مشروعة،
غير
أعمال
ّ
الثاني ،فراودته الشكوك بعد أن تنّبه الى أن احلسابات املصرفية العائدة لشركات
العميل تُستخ َدم كحسابات إنتقالية ،وأن اإليداعات النقدية تُسحب مباشرة من احلسابات
بواسطة شيكات .لم يستحصل املسؤول عن اإلمتثال في ّ
كل من املصرفَني على تبريرات
أو وثائق مقنعة بشأن بعض اإلتّهامات وحركة احلسابات.
التحليل والتحقيق :باشرت "الهيئة" حتقيقاتها باستحصالها من املصرفَني املبلِّغني
على السجالت املصرفية املتوفّرة ،مبا فيها أمنوذج معرفة العميل وكشوفات احلسابات
تبي حصول إيداعات نقدية في حساب
األولّ ،
ونسخ عن الوثائق الثبوتية .لدى املصرف ّ
مت تبريرها من العميل على أنها
العميل ال تتخطى سقف العشرة آالف دوالر أميركيّ ،
أيضا أن الشيكات املودعة في هذا احلساب
تبي
ً
عائدات من عمليات عقارية ،كما ّ
صادرة عن أشخاص ال عالقة مهنية تربطهم بالعميل .أما لدى املصرف الثاني ،فأظهر
حتليل حركة حسابات شركات العميل أن اإليداعات النقدية َأعقبها سحوبات نقدية
وسحوبات بواسطة شيكات ،دون التم ّكن من تبرير العالقة مع املستفيدين من الشيكات.
وخالل التحقيقات ،ورد "للهيئة" من سلطات إنفاذ القانون معلومات إضافية عن املشتبه
واملؤسسات املالية وشركات حتويل األموال
فقررت تعميم إسمه على جميع املصارف
ّ
بهّ ،
العاملة في لبنان ،بحث ًا عن حسابات وعمليات مصرفية ذات صلة .فأبلغ مصرف ثالث
عن وجود حسابات لديه عائدة للمشتبه به ولشركاته .ولدى حتليل كشوفات احلسابات،
تبي حصول منط عمليات مماثل.
ّ
قررت "الهيئة" رفع السرية
التدابير املتّخذة:
ً
بناء على نتائج التحليل والتحقيقّ ،
مت حتديدها ،وإحالة نتائج التدقيق إلى امل ّدعي
املصرفية عن احلسابات املصرفية التي ّ
للتعمق في التحقيق.
العام التمييزي
ّ

فساد

طلب مساعدة :تلقّت هيئة التحقيق اخلاصة من امل ّدعي العام التمييزي طلب مساعدة
مصرفية ،وذلك الستكمال التحقيقات اجلارية حول شخص
للحصول على معلومات ،منها
ّ
ً
عامة وبإحتيال ،فضل عن قبول رشاوي لتسهيل
متّهم باستغالل وظيفته وباختالس أموال ّ
إبرام عقود بيع ولتسهيل التهرب من دفع رسوم وضرائب.
واملؤسسات
عممت "الهيئة" إسم املشتبه به على جميع املصارف
التحليل والتحقيقّ :
ّ
املالية وشركات حتويل األموال العاملة في لبنان ،بحث ًا عن حسابات مصرفية وعن عمليات
عائدة له .كما اتصلت بالسجل العقاري لإلستعالم عن أية عقارات تعود ملكيتها للمشتبه
فتم حتديد حسابني مصرفيني ،وأظهر حتليل كشوفات احلسابات حصول إيداعات
بهّ .
تبي "للهيئة" وجود عدة
مبررة ،تلتها سحوبات بواسطة شيكات .كما ّ
نقدية وشيكات غير ّ
حتاويل واردة وصادرة منّفذة لدى شركة حتويل أموال.
تدبيرا إحترازي ًا قضى بتجميد
التدابير املتخذة :أثناء التحقيقات ،اتّخذت "الهيئة"
ً
أرصدة احلسابني املصرفيني ،ووضعت إشارة على عقارات املشتبه به ،كما طلبت من
جميع شركات حتويل األموال اإلمتناع مستقب ً
أية عملية حتويل لصاحله.
ال عن تنفيذ ّ
مت أيض ًا رفع السرية املصرفية عن احلسابني ،وإرسال نتائج التدقيق إلى امل ّدعي العام
و ّ
التمييزي الستكمال التحقيق.
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جريمة إلكترونية

ٌ
مصرف محلي إبالغً ا عن عملية مشبوهة إلى
إبالغ عن عملية مشبوهة :أرسل
مورده في بلد أوروبي .وكان
هيئة التحقيق اخلاصة بشأن عميل طلب حتويل مبلغ إلى ّ
باملورد
العميل قد اكتشف ،بعد تنفيذ عملية التحويل ،أن البريد اإللكتروني اخلاص
ّ
مت حتويل املبلغ على
وأن تعليمات الدفع التي ّ
تعرض لإلختراق من قبل مقرصنّ ،
ّ
املورد.
عن
ر
د
ص
ت
لم
أساسها
َ
ُ
ّ

التحليل والتحقيق :باشرت "الهيئة" حتقيقاتها مبراجعة جميع السجالت املصرفية
وقررت اإلتصال بوحدة
والوثائق والفواتير التي استحصلت عليها من املصرف املبلِّغّ ،
إخبار مالي نظيرة لإلستعالم عن احلساب املصرفي الذي تلقّى التحويل في اخلارج.
فتبي من املعلومات التي وردت "للهيئة" أن احلساب املستفيد في اخلارج الذي تلقّى
ّ
متورطة في حتاويل احتيالية .كما أن لدى وحدة اإلخبار املالي
التحويل يعود لشركة
ّ
النظيرة ثالثة إبالغات سابقة بشأن حتويالت إلكترونية مشبوهة مماثلة مرتبطة
مت إعادة حتويلها إلى جهة مستفيدة ثالثة.
بالشركة املتورطة ّ

التدابير املتّخذة :أحالت "الهيئة" نتائج التحقيق إلى امل ّدعي العام التمييزي ،واقترحت
أن يحقق مكتب مكافحة اجلرائم اإللكترونية التابع للشرطة القضائية في هذه املسألة،
وطلبت من وحدة اإلخبار املالي النظيرة تزويدها بأية معلومات إضافية.

إتجار بالمخ ّدرات

إبالغ عن عملية مشبوهة :قصد مواطنٌ لبناني مصر ًفا محل ًيا ليفتح لديه حسا ًبا،
م ّدعي ًا انّه ميلك شركة تصنيع صغيرة وأنّه سيودع في احلساب مبالغ نقدية
ناجمة عن عائدات املبيعاتُ .فتح احلساب املصرفي بعد تطبيق إجراءات العناية
الواجبة جتاه العميل .بعد م ّدةّ ،
مت التنّبه ملقال صحفي وردت فيه أسماء أشخاص
متو ّرطني في شبكة لتهريب املخدرات ورد إسم العميل ضمنهم ،وقد ّ
مت توقيفهم
ً
إبالغا عن عملية
بتهمة اإلجتار باملخدرات وتهريبها .قام عندها املصرف بإرسل
مشبوهة إلى "الهيئة".
التحليل والتحقيق :باشرت هيئة التحقيق اخلاصة حتقيقاتها بتحليل كشوفات
حسابات العميل وبتعميم إسمه على جميع املصارف واملؤسسات املالية وشركات
سجال
حتويل األموال العاملة في لبنانّ .
آخرين ّ
فتبي لها وجود حسابني مصرفيني َ
حركة مشابهة ،شملت إيداع مبالغ نقدية وشيكات أعقبها سحوبات بواسطة
شيكات .كما ّ
مت حتديد بعض التحويالت الواردة والصادرة املرتبطة باملشتبه به
لدى شركة حتويل أموال.
التدابير املتّخذة :ق ّررت "الهيئة" جتميد أرصدة احلسابات املصرفية احملددة،
ووضع إشارة على ممتلكات املشتبه به .وطلبت ً
أيضا من شركات حتويل األموال
االمتناع عن تنفيذ أ ّية عملية حتويل لصالح املشتبه به ،وأحالت نتائج التدقيق إلى
امل ّدعي العام التمييزي.
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إختالس أموال
عامة

طلب مساعدة :أثناء التحقيق في قضية إختالس اموال عامة ،أوقف ثالثة أشخاص
بلدية .أرسل امل ّدعي
بعد اتهامهم باستغالل مراكزهم والتآمر مع ًا الختالس أموال
ّ
العام التمييزي طلب مساعدة الى هيئة التحقيق اخلاصة للحصول على معلومات ،مبا
فيه معلومات مصرفية ،الستكمال التحقيقات.
عممت "الهيئة" إسماء املشتبه بهم على جميع املصارف
التحليل والتحقيقّ :
فتم حتديد حسابات
واملؤسسات املالية وشركات حتويل األموال العاملة في لبنانّ ،
سجلت بشكل أساسي عمليات إيداع
وعمليات مصرفية،
ّ
ّ
وتبي أن بعض احلسابات ّ
وسحوبات نقدية بقيم بسيطة .كما استعلمت "الهيئة" من السجل العقاري عن املمتلكات
وأيضا في مناطق
العقارية التي تعود للمشتبه بهم في املنطقة التابعة لتلك البلدية
ً
تبي وجود عدد من العقارات التي ميلكونها.
أخرى ،حيث ّ
مت حتديدها وجتميد
التدابير املتّخذة :قررت "الهيئة" وضع إشارة على املمتلكات التي ّ
احلسابات املصرفية ورفع السرية املصرفية عنها وإحالة النتائج إلى امل ّدعي العام
مت الطلب من شركات حتويل األموال عدم تنفيذ أية عملية لصالح
التمييزي .كذلك ّ
املشتبه بهم.

ته ّرب ضريبي

إبالغ عن عملية مشبوهة :إثر قيامه مبراجعة االيداعات النقدية في حساب أحد
محلي من أحد العمالء تزويده باملستندات
العمالء ،طلب مسؤول اإلمتثال في مصرف
ّ
والوثائق الداعمة .استحصل مسؤول اإلمتثال من العميل على عقد بيع عقار ،فتنّبه
مت إيداعه في احلساب يفوق الرقم املذكور في عقد البيع.
عندها إلى أن املبلغ الذي ّ
مت عندها إرسال إبالغ عن عملية مشبوهة إلى هيئة التحقيق اخلاصة الحتمال وجود
ّ
تهرب ضريبي.
ّ

وعممت
التحليل والتحقيق :باشرت "الهيئة" حتقيقاتها بتحليل حركة حساب العميل ّ
إسم الطرفني املعنيني باملعاملة العقارية على جميع املصارف واملؤسسات املالية
وشركات حتويل األموال العاملة في لبنان ،بح ًثا عن حصول أي نشاط مماثل.

السرية
املعنية ورفع
قررت "الهيئة" جتميد احلسابات املصرفية
ّ
ّ
التدابير املتّخذةّ :
قرر بدوره
املصرفية عنها ،وأحالت نتائج التدقيق إلى امل ّدعي العام التمييزي الذي ّ
التهرب الضريبي.
اإلدعاء على العميل بتهمة
ّ
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المنظمات اإلقليمية
والدولية

نبذة عن مجموعة «إغمونت«
لوحدات اإلخبار المالي

١٠٦

قصر «إغمونت أرينبرغ»
بروكسل – بلجيكا

• مجموعة «إغمونت» هي منتدى دولي غير سياسي لوحدات اإلخبار املالي.

• تُوفر «املجموعة» منتدى لوحدات اإلخبار املالي لتفعيل التعاون في مجال مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

• على وحدات اإلخبار املالي األعضاء في «املجموعة» اإلمتثال للتوصية الصادرة
عن مجموعة العمل املالي حول «وحدات اإلخبار املالي» وأن تقوم بوظائفها
بصورة كاملة.
• ارتفع عدد األعضاء في «املجموعة» من  ١٣وحدة إخبار مالي في العام ١٩٩٥
إلى  ١٦٤وحدة إخبار مالي في نهاية العام .۲۰۱۹

• تتضمن «املجموعة»  ۱٤وحدة إخبار مالي من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
• تتضمن الهيكلية التنظيمية «للمجموعة» ُرؤساء وحدات اإلخبار املالي ()HoFIUs
ورئيس مجموعة إغمونت ( )Chairوجلنة إغمونت ( )ECوفرق العمل واملجموعات
اإلقليمية والسكريتارية.

ﻋﺪد وﺣﺪات اﻹﺧﺒﺎر اﳌﺎﻟﻲ

• أُنشئت مجموعة «إغمونت» لوحدات اإلخبار املالي (املجموعة) في العام ١٩٩٥
واستمدت اسمها من قصر «إغمونت أرينبرغ» في بروكسل – بلجيكا حيث ُعقد
اإلجتماع األول.
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١٥١

٢٠١٥

١٥١
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مجموعة «إغمونت» – منو عدد وحدات اإلخبار املالي
املنضوية في «املجموعة»
()٢٠١٩-٢٠٠٨

أميريكا
( ٣٩وحدة)

آسيا والباسفيك
( ٢٨وحدة)

• يتّخذ رؤساء وحدات اإلخبار املالي قرارات «املجموعة» باإلجماع.

• تُعتبر جلنة «إغمونت» جلنة إستشارية وتنسيقية لرؤساء وحدات اإلخبار املالي.
• لدى «املجموعة»  ٤فرق عملّ ،
لكل منها رئيس ونواب رئيس:





فريق العمل املعني بتبادل املعلومات حول تبييض االموال ومتويل االرهاب
فريق العمل املعني بالعضوية والدعم واالمتثال
فريق العمل املعني بالسياسة واالجراءات
فريق العمل املعني باملساعدة التقنية والتدريب

غرب ووسط إفريقيا
( ١٤وحدة)

أوراسيا
( ٧وحدات)

• لدى مجموعة «إغمونت»  ٨مجموعات إقليمية:

		
 آسيا والباسفيك
			
 أميريكا
			
 اوروبا I
		
 اوروبا II






شرق وجنوب إفريقيا
غرب ووسط إفريقيا
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
أوراسيا

• املوقع اآلمن ملجموعة إغمونت ( )ESWهو نظام إلكتروني للتواصل يسمح بتبادل
الرسائل اإللكترونية واملعلومات بشكل آمن بني وحدات اإلخبار املالي األعضاء
في املجموعة.
• توفر سكريتارية مجموعة «إغمونت» الدعم اإلستراتيجي واإلداري لنشاطات
«املجموعة» ومركزها أوتاوا – كندا.

• لدى «املجموعة» ميثاق خاص ومبادئ لتبادل املعلومات ،جرى حتديثهما في شهر متوز
من العام  ٢٠١٣خالل اإلجتماع العام للمجموعة الذي ُعقد في دولة جنوب إفريقيا.
56

هيئة التحقيق الخاصة

١٦٤

اوروبا I

( ٣٠وحدة)

شرق وجنوب إفريقيا
( ١٠وحدات)

الشرق األوسط وشمال
إفريقيا ( ١٤وحدة)

اوروبا II

( ٢٢وحدة)

مجموعة «إغمونت» – ت ّوزع وحدات اإلخبار املالي
على املجموعات اإلقليمية

هيئة التحقيق الخاصة
ومجموعة «إغمونت» لوحدات اإلخبار المالي
• انضمت هيئة التحقيق اخلاصة ("الهيئة") إلى املجموعة في العام  ،2003وكانت
من بني األوائل في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
• تُشارك «الهيئة» في أعمال فرق العمل التابعة للمجموعة.
• ساعدت «الهيئة» عد ًدا من وحدات اإلخبار املالي في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا في احلصول على عضوية «املجموعة» ،وق ّدمت مساعدات تقنية
إلى وحدات إخبار مالي.
• شاركت "الهيئة" في مشروع مراجعة ميثاق املجموعة وفي أعمال الفريق الذي
عمل على تطبيق اخلطة اإلستراتيجية للمجموعة لفترة .2017-2014
• انتخب أمني عام «الهيئة» في شهر كانون الثاني من العام  ٢٠١٥كممثل
إقليمي ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .تشمل أبرز أدوار ومهام املمثلني
اإلقليمييني في ما خص مناطقهم ما يلي:










متثيل مناطقهم في جلنة «إغمونت» وإيصال تطورات وحدات اإلخبار املالي
وآرائهم واهتماماتهم إلى جلنة «إغمونت»
تطوير خطة عمل إقليمية بالتنسيق مع وحدات اإلخبار املالي وضمان فعالية
تطبيقها
تسهيل وتنسيق دورات تدريبية ومساعدات تقنية إلى وحدات اإلخبار املالي عند
احلاجة
املساعدة ،عند اإلقتضاء ،في إيجاد وحدات ترعى إنضمام الوحدات املرشحة
للعضوية
متابعة «إجراءات الدعم واإلمتثال» عند اللزوم

• ُع ّي أمني عام «الهيئة» في شهر حزيران من العام  ٢٠١٥نائ ًبا لرئيس جلنة
إغمونت .تشمل أبرز أدوار ومهام نواب رئيس جلنة «إغمونت» ما يلي:
 تقدمي الدعم واملشورة إلى رئيس مجموعة «إغمونت» حول الشؤون التي تؤثر على
«املجموعة»
 متثيل «املجموعة» في مناسبات رسمية عند احلاجة
 تولي مهام الرئيس في غيابه ،مبوجب قرار تتخذه جلنة «إغمونت»
• شاركت «الهيئة» في العام  ٢٠١٦في الفريق الذي عمل على مشروع إلنشاء
مركز للتم ّيز والقيادة تابع ملجموعة «إغمونت» (.)ECOFEL
• خالل اإلجتماع العام ملجموعة «إغمونت» الذي عقد في ماكاو في شهر متوز من
العام :٢٠١٧

ً
ممثل إقليم ًيا ملنطقة الشرق األوسط وشمال
  أعيد انتخاب أمني عام «الهيئة»
ُ
إفريقيا في مجموعة «إغمونت» مل ّدة سنتني إضافيتني ،كما أعيد تعيينه نائ ًبا
لرئيس جلنة «إغمونت».
  منح ألول م ّرة البنك الدولي ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية في
إطار مبادرة استعادة األصول املنهوبة جائزة لهيئة التحقيق اخلاصة ولوحدة
إخبار مالي أخرى ( ،)StAR Award of Excellenceوذلك تقدي ًرا للجهود
املبذولة في التحقيق في قضية فساد ولتجميد وإعادة أموال ناجتة عنها.

• ّ
نظمت «الهيئة» في العام  ٢٠١٨بالتعاون مع جهات عديدة ،وبدعم من مجموعة
إغمونت «امللتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات االخبار املالي» الذي
عقد في بيروت.
• شاركت "الهيئة" في العام  2019في قيادة الفريق الذي عمل على مراجعة بعض
املعايير املشار إليها في مستند "إجراءات الدعم واإلمتثال ملجموعة إغمونت".
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نبذة عن مجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
• إن مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (املينافاتف)
هي مجموعة منشأة على غرار مجموعة العمل املالي (الفاتف) ،أنشئت في العام
 2004خالل إجتماع ُعقد في مملكة البحرين .تُعتبر «املينافاتف» مستقلة عن
أي هيئة أو منظمة دولية أخرى ،وهي ذات طبيعة طوعية وتعاونية.
• تلتزم الدول األعضاء في «املينافاتف» بتطبيق مذكرة التفاهم التي تسعى إلى
حتقيق أبرز األهداف التالية:
 ت ّبني وتنفيذ التوصيات األربعني ملجموعة العمل املالي
  التعاون فيما بينها لتعزيز اإللتزام في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
بتوصيات مجموعة العمل املالي والتعاون مع املنظمات واملؤسسات والهيئات
اإلقليمية والدولية األخرى لتحسني اإلمتثال بهذه التوصيات
  العمل املشترك لتحديد املواضيع املرتبطة بعمليات تبييض أموال ومتويل إرهاب
ذات طبيعة إقليمية ولتبادل اخلبرات ذات الصلة وتطوير احللول للتعامل مع
قضايا متعلقة بتبييض أموال ومتويل إرهاب

•
•
•
•
•

تتعهد ً
أيضا الدول األعضاء في «املينافاتف» باإلشتراك في برامج التقييم املتبادل
التي يق ّرها اإلجتماع العام ،كما وباإلشتراك في األعمال األخرى للمجموعة.
حت ّدد «املينافاتف» عملها ونُظمها وقواعدها وإجراءاتها وتتعاون مع الهيئات
وخصوصا مجموعة العمل املالي لتحقيق أهدافها.
الدولية األخرى،
ً
ّ
تتخذ «املينافاتف» قراراتها خالل اإلجتماع العام إما مبوافقة جميع الدول
األعضاء أو باإلجماع.
ارتفع عدد أعضاء «املينافاتف» من  14دولة في العام  2004إلى  21دولة في
نهاية العام .۲۰۱۹
لدى «املينافاتف» فريقا عمل:



فريق عمل املساعدات الفنية والتطبيقات
فريق عمل التقييم املتبادل

• الدول التي لديها عضوية مراقب هي التالية:







اجلمهورية الفرنسية
الواليات املتحدة األميركية
اململكة املتحدة (بريطانيا وإيرلندا الشمالية)
مملكة إسبانيا
أستراليا
جمهور ّية إملانيا اإلحتادية

• املنظمات/املؤسسات التي لديها عضوية مراقب هي التالية:











صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
مجموعة العمل املالي
مجموعة إغمونت لوحدات اإلخبار املالي
مجموعة آسيا واحمليط الهادي
منظمة اجلمارك العاملية
صندوق النقد العربي
مجموعة العمل األوراسيوية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
هيئة األمم املتحدة

• مق ّر سكريتارية «املينافاتف» هو مملكة البحرين.
• إن «املينافاتف» هي عضو مشارك في مجموعة العمل املالي ،ويسري هذا األمر
على  8مجموعات إقليمية مماثلة أخرى.
58

هيئة التحقيق الخاصة

• الدول األعضاء هي التالية:

جمهورية
مصر العربية

اململكة األردنية
الهاشمية

اجلمهورية اإلسالمية
املوريتانية

مملكة
البحرين

اململكة املغربية

اململكة العربية
السعودية

اجلمهورية
اللبنانية

جمهورية
السودان

دولة الكويت

دولة قطر

جمهورية
الصومال الفيدرالية

اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية

اجلمهورية
التونسية

دولة ليبيا

سلطنة ُعمان

اإلمارات العربية
املتحدة

جمهورية
العراق

اجلمهورية
اليمنية

دولة فلسطني

اجلمهورية
العربية السورية

جمهورية جيبوتي

هيئة التحقيق الخاصة
ومجموعة المينافاتف
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

لبنان هو عضو مؤسس في مجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
تسلم الرئاسة األولى «للمينافاتف» في العام .2005
ولعب دو ًرا مه ًما في إنشائها ،كما ّ
يتمّثل لبنان في «املينافاتف» بهيئة التحقيق اخلاصة (الهيئة).
تشارك «الهيئة» بشكل ف ّعال في نشاطات وأعمال فرق العمل التابعة للمينافاتف.
تشارك «الهيئة» من ضمن وفد «املينافاتف» حلضور اإلجتماع العام وإجتماعات فرق عمل
مجموعة العمل املالي.
قامت «املينافاتف» في العام  2009بتقييم نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
في لبنان ،وأق ّرت تقرير التقييم املشترك ( .)MERعلى ضوء نتائج هذا التقرير ،ق ّدمت
«الهيئة» «للمينافاتف»  9تقارير متابعة خاصة بلبنان.
شارك مق ّيمون من لبنان في عمليات تقييم مشترك لع ّدة دول في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.
ً
ت ّولى لبنان في العام  ،2017ممثل بهيئة التحقيق اخلاصة ،منصب نائب رئيس «املينافاتف».
ت ّولى لبنان في العام  ،2018ممث ً
ال بهيئة التحقيق اخلاصة ،منصب رئيس «املينافاتف».
نظمت هيئة التحقيق اخلاصة في العام  2018بالشراكة مع «املينافاتف» وجهات عديدة أخرى:
 امللتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات االخبار املالي في بيروت
 ملتقى مكافحة اجلرمية االلكترونية الرابع
في العام  ،2019كان للهيئة دور قيادي في فريق متابعة خطة العمل املقترحة من مجموعة
العمل املالي لزيادة فعالية أداء "املينافاتف".
املجموعات اإلقليمية املنشأة على غرار «الفاتف»

مقر «الفاتف» –
مبنى منظمة التعاون والتنمية
في امليدان اإلقتصادي
باريس ،فرنسا

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺳﻴﺎ واﶈﻴﻂ اﻟﻬﺎدي

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺸﺮق
وﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﳌﮑﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻐﺮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﳌﮑﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ
ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﮑﺎرﻳﺒﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻮﺳﻂ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﳌﮑﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻷورآﺳﻴﺎوﻳﺔ
ﳌﮑﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺎﻟﻲ
ﻟﺪول ﺟﻨﻮب أﻣﻴﺮﮐﺎ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺒﺮاء
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ إﺟﺮاءات ﻣﮑﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال

)اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء (٤١ -

)اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء (٢٥ -

)اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء (٩ -

)اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء (١٨ -

)اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء (٧ -

)اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء (١٧ -

)اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء (١٧ -

)اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء (٢١ -

)اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء (٣٤ -

مالحظة:روسيا منضوية ً
أيضا ضمن «اللجنة األوروبية على مستوى اخلبراء لتقييم إجراءات مكافحة غسل األموال»
كما أن الصني والهند منضويتان ً
أيضا ضمن «مجموعة آسيا/احمليط الهادي ملكافحة غسل األموال»
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4

اللجنتان الوطنيتان

لجنة التنسيق الوطنية
لمكافحة تبييض األموال
كما هو احلال بالنسبة للجان التنسيق بني األجهزة ،تلعب جلنة
التنسيق الوطنية ملكافحة تبييض األموال دو ًرا ها ًما في مواجهة
التحديات ذات الصلة باإلضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بني
األجهزة اللبنانية املعنية .كما تشارك اللجنة في أعمال التقييم
الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتش ّكل منتدى
لتبادل وجهات النظر واإلقتراحات املؤدية إلى اعتماد إستراتيجية
وطنية للح ّد من املخاطر والتي تتم مراجعتها دور ًيا بهدف تعزيز
نظام مكافحة تبييض األموال في لبنان .إضاف ًة إلى ذلك ،تشكل هذه
اللجنة منصة ملتابعة تطبيق اإلستراتيجية والسياسات املعتمدة.
كذلك األمر ،تلعب هذه اللجنة دو ًرا ها ًما في متابعة تطور املعايير
الدولية ملكافحة تبييض األموال واقتراح كيفية اعتمادها مبوجب
قوانني أو أنظمة أو ممارسات فضلى ،بحيث تبقى هذه األمور في
صلب عمل اللجنة وأولية على جدول أعمال اجتماعاتها الدور ّية.

المراحل 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 عام 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.
أيضا
• قرر مجلس الوزراء في أيلول  2007توسيع أعضاء اللجنة لتضم ً
ممثلني عن كل من وزارة العدل ووزارة املالية ووزارة الداخلية والبلديات
ووزارة اخلارجية واملغتربني ووزارة اإلقتصاد والتجارة وبورصة بيروت.

• ترأسها خالل الفترة ( -2009نيسان  )2019نائب حاكم مصرف
لبنان ،الدكتور محمد البعاصيري.

• يرأسها منذ نيسان  2019حاكم مصرف لبنان.
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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.
تشارك اللجنة في أعمال التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب ،و تر ّكز ،منذ إنشائها ،ومن خالل اجتماعاتها
الدور ّية على رفع توصيات واقتراح سياسات إلى مجلس الوزراء
بغية احل ّد من املخاطر املتعلقة بتمويل األرهاب وإلبقاء جهود لبنان
في مجال مكافحة متويل اإلرهاب متماشية مع جهود املجتمع
الدولي .كما وأن عدد من األمور تبقى مواضيع عمل مستمر
ومتابعة ،السيما فيما يتعلق مبنع استغالل املنظمات غير الهادفة
للربح لغايات متويل اإلرهاب.

المراحل األساسية
• إقترح حاكم مصرف لبنان في آب  2007تأسيس جلنة وطنية لقمع
متويل اإلرهاب.
• أنشئت هذه «اللجنة» بقرار من مجلس الوزراء في أيلول .2007
• يرأس «اللجنة» ممثل وزارة الداخلية والبلديات وتضم ممثلني عن كل
من وزارة العدل ووزارة املالية ووزارة اخلارجية واملغتربني والنيابة
العامة التمييزية وهيئة التحقيق اخلاصة ومصرف لبنان.
• ترأسها خالل الفترة ( )2013-2007اللواء أشرف ريفي ،مدير عام
ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات.
قوى األمن الداخلي ،بصفته
ً
• ترأسها خالل الفترة ( )2017-2013اللواء ابراهيم بصبوص ،مدير
ً
ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات.
عام قوى األمن الداخلي ،بصفته
أقرت «اللجنة» في كانون األول  ٢٠١٥آليتني خاصتني بالعقوبات املالية
• ّ
ومتاشيا
املستهدفة تطبيقًا لقراري مجلس األمن رقم  ١٢٦٧و١٣٧٣
ً
مع التوصية السادسة ملجموعة العمل املالي.
• يرأسها منذ شهر آذار  2017املدير العام لقوى األمن الداخلي ،اللّواء
ً
ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات.
عماد عثمان ،بصفته
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القسم الثاني
البيانات اإلحصائية
.١

احلاالت الواردة

٦٦

.٢

رفع السرية املصرفية والتزويد باملعلومات

٦٦

.3

تفصيل احلاالت وفق اجلرم األصلي

٦٧

.٤

حاالت موضوعها اإلرهاب أو متويل اإلرهاب

٦٨

.٥

تفصيل املعاجلات

٦٩

.٦

تفصيل وفق املصدر والنوع

٧٠

.٧

مصدر طلبات املساعدة الواردة من اخلارج

٧١

.٨

التوزيع اجلغرافي لإلبالغات

٧٢

.٩

التحليل اإلستراتيجي ()٢٠١٩-٢٠١٥
 بحسب اجلرائم األصلية املصنّفة

٧٣

 تفصيل جرائم التزوير

٧٤

 اجلرائم اإللكترونية

٧٥

 اإلفصاحات التلقائية

٧٥

 .١٠التدقيق امليداني للتثبت من اإلمتثال باإلجراء  ات املطلوبة

٧٦

الحاالت الواردة

٦٣٧

حالة
واردة

من جهات محلية
وخارجية

من جهات محلية

٥٢٨

٢١٩
٣٣٣
٨٥

من جهات خارجية %١٧

١٠٩

وضعية احلاالت الواردة

حالة

متت إحالتها*

حالة
حالة

٣٣٣

من جهات محلية

٠

من جهات خارجية

٧٩

 %١٣قيد التحقيق

قيد التحقيق

من جهات خارجية

١٠٣
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* متّت إحالتها إلى النيابة العامة و/أو إلى اجلهات املستعلمة.
مالحظة:ان الـ  ٧٤حالة قيد التحقيق املشار اليها في التقرير السنوي لعام  ٢٠١٨قد مت البت بها خالل العام  ٢٠١٩وف ًقا ملا يلي:
 ٥٤حالة متت إحالتها و ٢٠حالة لم تتم إحالتها.

رفع السرية المصرفية

والتزويد بالمعلومات

١٦٤

٥٥

حالة

تم فيها تزويد معلومات

رفع سرية مصرفية

(بما فيها تلك الخاضعة
للسرية المصرفية)

٦٨
٩٦
حاالت
واردة

من جهات محلية

٤٨

من جهات خارجية

حاالت
جرى التحقيق فيها

٧

من جهات محلية

من جهات خارجية

حاالت تمت إحالتها *
تزويد بالمعلومات

حاالت قيد التحقيق

رفع السرية المصرفية

النسبة من
الحاالت
الواردة

العدد

النسبة من حاالت
جرى التحقيق فيها

العدد

النسبة من حاالت
جرى التحقيق فيها

من جهات محلية

٥٢٨

٤٤٩

٪٨٥٫٠

٦٨

٪١٥٫١

٤٨

٪١٠٫٧

٧٩

من جهات خارجية

١٠٩

١٠٣

٪٩٤٫٥

٩٦

٪٩٣٫٢

٧

٪٦٫٨

٦

٪٥٫٥

المجموع

٦٣٧

٥٥٢

٪٨٦٫٧

١٦٤

٪٢٩٫٧

٥٥

٪١٠٫٠

٨٥

٪١٣٫٣

العدد

العدد

* متّت إحالتها إلى النيابة العامة و/أو إلى اجلهات املستعلمة.
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حالة

البيانات اإلحصائية

(بما فيها تلك الخاضعة للسرية المصرفية)

العدد

النسبة من
الحاالت
الواردة
٪١٥٫٠

تفصيل الحاالت
*
وفق الجرم األصلي
عدد الحاالت الواردة من قبل
جهات محلية

عدد الحاالت الواردة من
قبل جهات خارجية

مجموع عدد
الحاالت الواردة

جرائم إلكترونية

٩١

١

٩٢

تجارة مخدرات

٤٧

٣

إرهاب أو تمويل إرهاب

١٣

تزوير

٩٦

إحتيال

٣

٤٣
٢٩

فساد

تهرب ضريبي

١٣

تهريب

إختالس أموال خاصة

٪١٤٫٦

١١

٥٤

٪٨٫٦

١٥

٤٤

٪٧٫٠

٢

٢٥

٪٧٫٩

٥٠

٣٢

٧

٪٥٫١

٪٤٫٠

٪٣٫٢

٢٠

١٦

٣

١٩

١

١

٢

٪٠٫٣

١

١

٢

٪٠٫٣

إستغالل معلومات مميزة

اتجار بالبشر وتهريب مهاجرين

١

خطف

٪١٥٫٧

٪٣٫٠

٢

جرائم منظمة

٩٩

١٩

٢٣

النسبة من املجموع

٤

٦

١

٪٠٫٩
٪٠٫٣

٢

إتجار غير مشروع باألسلحة

١

٠

١

٪٠٫٢

ابتزاز

١

٠

١

٪٠٫٢

تقليد السلع

٠

١

٪٠٫٢

١

غير مصنف

١٤١

٣٨

١٧٩

٪٢٨٫٥

المجموع

٥٢٠

١٠٩

٦٢٩

٪١٠٠

* باستثناء  ٥حاالت نقل أموال عبر الحدود من الجمارك اللبنانية و ٣حاالت مساعدة إدارية من لجنة الرقابة على المصارف

ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ

٣٨

ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ
اﺑﺘﺰاز

١

ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﺴﻠﻊ

١

١٤١

٪١٦

ﺗﺰوﻳﺮ

ﺗﺰوﻳﺮ

٪١٦

إﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺟﺮاﺋﻢإﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺟﺮاﺋﻢ

١
١
١
١
١
١
١
٤
٢
٣

٪٢٨
٪٢٨

٪١٥

٧
٢

ﻓﺴﺎد

ﻓﺴﺎد

إرﻫﺎب أو ﲤﻮﻳﻞ إرﻫﺎب

٪٩
٪٨

٢٣
١٩

٣

إرﻫﺎب أو ﲤﻮﻳﻞ إرﻫﺎب

ﺗﻬﺮب ﺿﺮﻳﺒﻲ

٪١
٪١
٪١
٪٣
٪١
٪٣
٪٣

٪٩

١٣

ﲡﺎرةﻣﺨﺪرات
ﲡﺎرة
ﻣﺨﺪرات

٪١٥

١٦

١٣
١٥

٪٨

٪٧

٪٧

٪٥

٪٥

ﺗﻬﺮب ﺿﺮﻳﺒﻲ

ﺗﻬﺮﻳﺐ

ﺗﻬﺮﻳﺐ أﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ
إﺧﺘﻼس

٪٣٪٤

أﻣﻮال ﳑﻴﺰة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
إﺳﺘﻐﻼل
ﺧﺎﺻﺔ
إﺧﺘﻼس

٪٤

ﻣﺨﺘﻠﻒ
إﺳﺘﻐﻼل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳑﻴﺰة
ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ

ﻣﺨﺘﻠﻒ

٢٩

ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻨﻒ

٤٧

١١

٤٣

١

٩١

٣

٠

إﺣﺘﻴﺎل
إﺣﺘﻴﺎل

٩٦

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

٢٠٠

اﻟﻌﺪد

التقرير السنوي 2٠19

67

حاالت موضوعها
اإلرهاب أو تمويل اإلرهاب
حاالت واردة
عدد
الحاالت

عدد
األسماء

عدد
الحاالت

النسبة من
الحاالت الواردة

عدد
الحاالت

النسبة من
الحاالت الواردة

عدد
الحاالت

مصارف

٦

٨

٦

٪١٠٠٫٠

٢

٪٣٣٫٣

٠

٪٠٫٠

شركات حتويل األموال

٤

٦

٤

٪١٠٠٫٠

٤

٪١٠٠٫٠

٠

٪٠٫٠

الشرطة

٢

٤٧

٢

٪١٠٠٫٠

٢

٪١٠٠٫٠

٠

٪٠٫٠

وزارات

١

٢

١

٪١٠٠٫٠

١

٪١٠٠٫٠

٠

٪٠٫٠

مجموع من جهات محلية

انتربول

١٣

٦٣

١٣

٪١٠٠٫٠

٩

٪٦٩٫٢

٠

٪٠٫٠

١

١

٠

٪٠٫٠

٠

٪٠٫٠

١

٪١٠٠٫٠

سلطات إنفاذ قانون أجنبية

٢

٣

١

٪٥٠٫٠

١

٪٥٠٫٠

١

٪٥٠٫٠

سلطات قضائية أجنبية

١

٥

١

٪١٠٠٫٠

١

٪١٠٠٫٠

٠

٪٠٫٠

وزارات أجنبية  /سفارات

١

٢٦

١

٪١٠٠٫٠

١

٪١٠٠٫٠

٠

٪٠٫٠

وحدات اإلخبار املالي

١٤

٦٦

١٤

٪١٠٠٫٠

١٤

٪١٠٠٫٠

٠

٪٠٫٠

مجموع من جهات خارجية

١٩

١٠١

١٧

٪٨٩٫٥

١٧

٪٨٩٫٥

٢

٪١٠٫٥

١٦٤

٣٢

4%

٣٠

٪٣ ٪٣

توزيع احلاالت وفق املصدر

8%

ﺔ

حاالت تمت إحالتها

النسبة من
الحاالت الواردة

المجموع العام

ﺧﺒﺎر اﳌﺎﻟﻲ

حاالت جرى التحقيق فيها

حاالت قيد التحقيق

٪٩٣٫٨

٪٣

٪٤١

42%

٢٦

٪٨١٫٣

٪٦

ﺎذ ﻗﺎﻧﻮن أﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺟﻬﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ

وﺣﺪات اﻹﺧﺒﺎر اﳌﺎﻟﻲ

ﻀﺎﺋﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧﻮن أﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺒﻴﺔ  /ﺳﻔﺎرات

ﺳﻠﻄﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
وزارات أﺟﻨﺒﻴﺔ  /ﺳﻔﺎرات

46%

٪٤٤

عدد املشتبه بهم
٦٣

جهات محلية

٦٦

وحدات اإلخبار املالي
وزارات أجنبية  /سفارات

٢٦
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٢

٪٦٫٣

٥

سلطات قضائية أجنبية

٣

سلطات إنفاذ قانون أجنبية

١

انتربول

اﻧﺘﺮﺑﻮل

٪٤١

تفصيل المعالجات
الفصل األول
العدد

النسبة من
مجموع

الفصل األول

الفصل الثاني
العدد

النسبة من
مجموع

الفصل الثاني

الفصل الثالث
العدد

النسبة من
مجموع

الفصل الثالث

الفصل الرابع
العدد

النسبة من
مجموع

الفصل الرابع

املجموع السنوي
العدد

النسبة من

املجموع السنوي

إبالغات

١٢١

٪٦٢٫٧

١٥٥

٪٧٥٫٢

١٣٥

٪٦٧٫٨

١١٨

٪٦٨٫٦

٥٢٩

٪٦٨٫٧

طلبات املساعدة

٦٧

٪٣٤٫٧

٥١

٪٢٤٫٨

٦٢

٪٣١٫٢

٥٢

٪٣٠٫٢

٢٣٢

٪٣٠٫١

٤

٪٢٫١

٠

٪٠٫٠

٠

٪٠٫٠

١

٪٠٫٦

٥

٪٠٫٧

مختلف

١

٪٠٫٥

٠

٪٠٫٠

٢

٪١٫٠

١

٪٠٫٦

٤

٪٠٫٥

املجموع

١٩٣

٪١٠٠

٢٠٦

٪١٠٠

١٩٩

٪١٠٠

١٧٢

٪١٠٠

٧٧٠

٪١٠٠

تصاريح نقل أموال
عبر احلدود

مالحظة :ال تشمل األرقام أعاله  ٥٩إفصاح تلقائي وارد.

عدد اإلبالغات
عن العمليات املشبوهة املستلمة

٥٢٩

إبالغ

عدد طلبات املساعدة الواردة

٢٣٢

طلب مساعدة

عدد تصاريح نقل أموال عبر احلدود

٥

مختلف

٤

٢٥٠

٢٠٠

١
٤

٢
٥١

٦٧

٦٢

١
١
٥٢

١٥٠
إﺑﻼﻏﺎت
اﻟﻌﺪد

١٠٠

١٢١

١٥٥

١٣٥

١١٨

ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻧﻘﻞ
أﻣﻮال ﻋﺒﺮ اﳊﺪود
ﻣﺨﺘﻠﻒ

٥٠
٠

اﻷول
ول
اﻟﻔﺼﻞ اﻷو

اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻧﻲ
اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻔﺼ

ﺎﻟﺚ
اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺼﻞ اﻟﺜﺎ
اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻔﺼ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
ﺼﻞ
اﻟﻔﺼ
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تفصيل وفق
المصدر والنوع
العدد

النسبة من المجموع العام

شركات حتويل األموال

٥٧

٪٧٫٤

شركات الصرافة

١٣

شركات الوساطة املالية

١

مصارف

٤٣٥

شركات تأمني

٪٥٦٫٥

١٧

مؤسسات مالية

٪٢٫٢

٪١٫٧

٤

كتاب عدل

٪٠٫٥

٪٠٫١

١

٪٠٫١

٥٢٩

٪٦٨٫٧

٨٥

٪١١٫٠

١

محامني

مجموع اإلبالغات

الجمارك (نقل األموال عبر الحدود)

٥

وزارات

٢٣

شرطة

جمارك

٪٠٫١
٪٠٫٧
٪٣٫٠

٢

مصرف لبنان

٪٠٫٣

١

جلنة الرقابة على املصارف (مساعدة إدارية)

٣

وحدات اإلخبار املالي

٩٣

مجموع طلبات المساعدة المحلية

١١٤

٪١٤٫٨

١٠

٪١٫٣

٥

٪٠٫٦

سلطات قضائية أجنبية

سلطات إنفاذ قانون أجنبية

٦

هيئات رقابية أجنبية

٣

انتربول

وزارات أجنبية  /سفارات

٪٠٫١

٪٠٫٤

٪١٢٫١
٪٠٫٨
٪٠٫٤

٪٠٫١

١

مجموع طلبات المساعدة الخارجية

١١٨

٪١٥٫٣

المجموع العام

٧٧٠

٪١٠٠

مختلف (مصدر محلي/خارجي)

٪٠٫٥

٤

مالحظة :ال تشمل األرقام أعاله  ٥٩إفصاح تلقائي وارد.

ﻣﺤﺎﻣﲔ
ﺷﺮﮐﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

وزارات أﺟﻨﺒﻴﺔ  /ﺳﻔﺎرات
ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن
ﮐﺘﺎب ﻋﺪل
ﻫﻴﺌﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﳉﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
اﻧﺘﺮﺑﻮل
ﺳﻠﻄﺎت إﻧﻔﺎذ ﻗﺎﻧﻮن أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺟﻤﺎرك
ﺳﻠﻄﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ

17%

ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ
ﺷﺮﮐﺎت ﺗﺄﻣﲔ
وزارات
ﺷﺮﮐﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال
ﺷﺮﻃﺔ
وﺣﺪات اﻹﺧﺒﺎر اﳌﺎﻟﻲ
ﻣﺼﺎرف

١
١

٪١

١

٪١٥

١
١

اﻹﺑﻼﻏﺎت

٣

اﳉﻤﺎرك )ﻧﻘﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﺒﺮ اﳊﺪود(

٣
٤

٪١٥

٤

ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳋﺎرﺟﻴﺔ

٥
٦

٧

٪١

%٦٨
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ﻣﺨﺘﻠﻒ

١٠

١٣
١٧
٢٣

٥٧

٨٥
٩٣

٤٣٥

اﻟﻌﺪد
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ﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة اﶈﻠﻴﺔ

مصدر طلبات المساعدة
الواردة من الخارج
عدد طلبات
املساعدة

عدد طلبات
املساعدة

النسبة من املجموع

أوروبا

٥٩

النمسا

١

٪٠٫٨

٪٥٠٫٠

افريقيا

بنني

النسبة من املجموع
٪١٣٫٦

١٦
١

٪٠٫٨

بلجيكا

٦

٪٥٫١

كاميرون

٣

٪٢٫٥

البوسنة والهرسك

١

٪٠٫٨

كونغو

١

٪٠٫٨

قبرص

٤

٪٣٫٤

مصر

٣

٪٢٫٥

فرنسا

١٢

٪١٠٫٢

غانا

١

٪٠٫٨

املانيا

٦

٪٥٫١

ساحل العاج

١

٪٠٫٨

هنغاريا

١

٪٠٫٨

ليبيا

١

٪٠٫٨

ايطاليا

٢

٪١٫٧

النيجر

١

٪٠٫٨

لوكسمبورغ

٣

٪٢٫٥

نيجيريا

٢

٪١٫٧

مالطا

٢

٪١٫٧

السنغال

١

٪٠٫٨

هولندا

١

٪٠٫٨

زامبيا

١

٪٠٫٨

بولندا

١

٪٠٫٨

رومانيا

٧

٪٥٫٩

اميريكا الشمالية

٣

٪٢٫٥

سان مارينو

١

٪٠٫٨

الواليات املتحدة

٢

٪١٫٧

سلوفاكيا

١

٪٠٫٨

اميريكا الجنوبية

٢

٪١٫٧

إسبانيا

٣

٪٢٫٥

اململكة املتحدة

٧

٪٥٫٩

الشرق األوسط والخليج
العربي

٢٧

٪٢٢٫٩

١

٪٠٫٨

٥

٪٤٫٢

األردن

١

٪٠٫٨

الكويت

٢

٪١٫٧

قطر

٢

٪١٫٧

السعودية

١٠

٪٨٫٥

سوريا

٦

٪٥٫١

البحرين
العراق

كندا

١

األرجنتني

١

٪٠٫٨

البهاماس

١

٪٠٫٨

آسيا

٦

٪٥٫١

جورجيا

١

٪٠٫٨

اليابان

١

٪٠٫٨

باكستان

٢

٪١٫٧

سيريالنكا

١

٪٠٫٨

تايوان

١

٪٠٫٨

استراليا

٤

٪٣٫٤

١

٪٠٫٨

١١٨

٪١٠٠

نيوزيلندا

المجموع

٪٣

اميريكا
الشمالية

٪٠٫٨

٪٤

استراليا
ونيوزيلندا

٪٥

٪٢
٪٥٠

اميريكا
الجنوبية
أوروبا

٪١٣

افريقيا

٪٢٣

آ سيا

الشرق األوسط
والخليج العربي

التقرير السنوي 2٠19

71

التوزيع الجغرافي
لإلبالغات
عدد اإلبالغات

النسبة من المجموع

بيروت

٢٧٤

٪٥١٫٨

جبل لبنان

١٣٨

٪٢٦٫١

لبنان الشمالي وعكار

٣٣

٪٦٫٢

لبنان اجلنوبي

٢٨

٪٥٫٣

كسروان/جبيل

٢٤

٪٤٫٥

البقاع

٢٢

٪٤٫٢

النبطية

٦

٪١٫١

بعلبك/الهرمل

٤

٪٠٫٨

٥٢٩

٪١٠٠

المجموع

ﺑﻌﻠﺒﻚ/اﻟﻬﺮﻣﻞ

٤

اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ

٦

اﻟﺒﻘﺎع

٢٢

ﮐﺴﺮوان/ﺟﺒﻴﻞ

٢٤

ﻟﺒﻨﺎن اﳉﻨﻮﺑﻲ

٢٨

ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ وﻋﮑﺎر

٣٣

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن

١٣٨

ﺑﻴﺮوت

٢٧٤

٠

ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
وﻋﮑﺎر
٪٦

ﺑﻌﻠﺒﻚ/اﻟﻬﺮﻣﻞ

ﮐﺴﺮوان/ﺟﺒﻴﻞ

٪١

٪٥

ﺑﻴﺮوت
٪٥٢

ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن
٪٢٦

اﻟﺒﻘﺎع
٪٤

ﻟﺒﻨﺎن اﳉﻨﻮﺑﻲ
٪٥

اﻟﻨﺒﻄﻴﺔ
٪١

72

البيانات اإلحصائية

٪١

٥٠

١٠٠

اﻟﻌﺪد

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

التحليل اإلستراتيجي
٢٠١٩ - ٢٠١٥
بحسب اجلرائم األصلية املصنّفة

٪٥

ﺟﺮﳝﺔ إﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺗﺰوﻳﺮ
إرﻫﺎب أو ﲤﻮﻳﻞ إرﻫﺎب

٪٢

%٣١

%٤
%٧

إﺧﺘﻼس أﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ

%٦

ﲡﺎرة ﻣﺨﺪرات
ﻓﺴﺎد

%٧

إﺣﺘﻴﺎل
ﺗﻬﺮب ﺿﺮﻳﺒﻲ

%٦

ﺗﻬﺮﻳﺐ

%٢٢

ﻣﺨﺘﻠﻒ

%١٠

١٨٠
١٦٠
١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠
٠

٢٠١٦

٢٠١٥

ﺟﺮﳝﺔ إﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﺔ

إرﻫﺎب أو ﲤﻮﻳﻞ إرﻫﺎب
ﲡﺎرة ﻣﺨﺪرات

٢٠١٧

ﺗﻬﺮب ﺿﺮﻳﺒﻲ
إﺧﺘﻼس أﻣﻮال ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺰوﻳﺮ

٢٠١٩

٢٠١٨

إﺣﺘﻴﺎل
ﻓﺴﺎد
ﺗﻬﺮﻳﺐ
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تفصيل جرائم التزوير
٪٣

٪٤
%٩

ﺷﻴﮑﺎت
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﲢﺎوﻳﻞ
أدوات اﻗﺘﺮاض

%١٨
٪٦٦

٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠
٢٠١٥

ﺷﻴﮑﺎت
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٢٠١٦

ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ

٢٠١٧

ﻣﺨﺘﻠﻒ

٢٠١٨

ﲢﺎوﻳﻞ

٢٠١٩

أدوات اﻗﺘﺮاض

اجلرائم اإللكترونية
١٨٠
١٨٠
١٥٠
١٥٠

١٢٠
١٢٠
٩٠

١٤٨

٩٠
٦٠

١٢٣
٨٠

٦٠
٣٠

١٤٨

١١٩
١١٩

١٢٣

٨٠

٩١
٩١

٣٠

٠
٠

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧
٢٠١٧

٢٠١٨
٢٠١٨

٢٠١٩
٢٠١٩

اإلفصاحات التلقائية
٦٠٠
٦٠٠
٥٠٠
٥٠٠
٤٠٠
٤٠٠
٣٠٠
٣٠٠
٢٠٠

٤٥٨
٤٥٨

٥١٤
٥١٤

٢٠٠
١٠٠

١٨٨
١٨٨

١٠٠
٠
٠

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٥

٢٠١٦

٢٠١٧
٢٠١٧

٧٨

٥٩

٧٨

٥٩

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠١٨

مالحظة:إنّ اإلفصاحات التلقائية في السنوات املاضية مرتبطة بصورة أساسية باجلهود الرامية إلى مكافحة متويل
تنظيم داعش والتنظيمات اإلرهابية ذات الصلة.

٢٠١٩
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التدقيق الميداني للتثبت
من اإلمتثال باإلجراءات المطلوبة
القطاع املالي

تغطية
الفصل األول

املؤسسات
امللزمة باإلبالغ
النوع

العدد

اإلجمالي

عدد

النسبة من
مجموع

تغطية
الفصل الثاني

الفصل األول

تغطية
الفصل الثالث

عدد

النسبة من
مجموع

الفصل الثاني

عدد

النسبة من
مجموع

تغطية
الفصل الرابع

الفصل الثالث

عدد

النسبة من
مجموع

الفصل الرابع

التغطية
السنوية
عدد

النسبة من

العدد اإلجمالي

املصارف

٦٣

٧

٪٩

١٢

٪٢٤

٨

٪٢٧

٥

٪١٠٠

٣٢

٪٥١

املؤسسات املالية

٤٤

٦

٪٧

١٠

٪١٩

٠

٪٠

٠

٪٠

١٦

٪٣٦

شركات التأمني

٥٠

١٦

٪٢٠

١٢

٪٢٤

٠

٪٠

٠

٪٠

٢٨

٪٥٦

شركات الصرافة

٣٠٣

١٩

٪٢٣

١٤

٪٢٧

٢٢

٪٧٣

٠

٪٠

٥٥

٪١٨

١٨

٤

٪٥

٣

٪٦

٠

٪٠

٠

٪٠

٧

٪٣٩

١٢

٩

٪١١

٠

٪٠

٠

٪٠

٠

٪٠

٩

٪٧٥

٢١

٢٠

٪٢٥

٠

٪٠

٠

٪٠

٠

٪٠

٢٠

٪٩٥

٨١

٪١٠٠

٥١

٪١٠٠

٣٠

٪١٠٠

٥

٪١٠٠

مؤسسات

الوساطة املالية
شركات

حتويل األموال
كونتوارات التسليف

املجموع

١٠٠

٨٠

٦٠

٢٠

٣

١٩

١٤

١١
١٦
٦
٧

٠

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ

٩
٤

٤٠

٢٠

اﳌﺼﺎرف

اﻟﻔﺼﻞ ااﻷول
ﻷول

١٢
١٦
١٠
١٢
اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻔﺼ

ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ
ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

٣٢
٢٢

٨
ﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ

٣١

ﺷﺮﮐﺎت ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال

٣١

ﮐﻮﻧﺘﻮارات اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ

٥
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
20
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
٪٣

توزيع أعمال التدقيق امليداني

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
٪١٨

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
٪٤٨

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
٪٣١

خالل العام  ،٢٠١٩شمل التدقيق امليداني وفق املقاربة املبنية على املخاطر للتثبت من اإلمتثال باإلجراءات املطلوبة  ٣٢مصرف ًا،
 ١٦مؤسسة مالية ٢٨ ،شركة تأمني ٥٥ ،شركة صرافة ٧ ،مؤسسات وساطة مالية ٩ ،شركات حتويل أموال ،و ٢٠كونتوار
تسليف ،باإلضافة إلى بعض األعمال واملهن غير املالية احملد ّدة.

ﻣﺼﺎرف

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ

ﰎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٣٢

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٣١

ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ

%٣٦

%٥١

ﰎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (١٦

ﰎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٢٨

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٢٢

ﺷﺮﮐﺎت
ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال

ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ

%٧٥

%٣٩

)81( der
)33( derevoc

ﰎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٧

%١٨

%٥٦

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٢٨

ﰎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٩

sIF
%53
derevoC

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (١١

ﺷﺮﮐﺎت اﻟﺼﺮاﻓﺔ

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٣

ﰎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٥٥

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٢٤٨

ﮐﻮﻧﺘﻮارات اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ

%٩٥

ﰎ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (٢٠

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻟﺪﻳﻬﺎ )ﻋﺪد (١

( derevoC
revoc toN
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القسم الثالث
قوانين وأنظمة مكافحة تبييض األموال
وتمويل اإلرهاب
.١

القانون رقم ٤٤

٨١

 .٢٣تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٤٤

١١٠

.٢

القانون رقم ٣٢

٨٥

 .٢٤تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٤٧

١١٢

.٣

القانون رقم ٤٢

٨٥

.٤

القانون رقم ٥٣

٨٧

	.٢٥هيئة األسواق املالية
مجموعة رقم  ٢٠٠٠وسلسلة رقم ٣٠٠٠

١١٢

.٥

القانون رقم ٥٥

٨٧

 .٢٦إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1

١١٢

.٦

القانون رقم ٧٧

٨٩

 .٢٧إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 2

١١٢

.٧

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83

٨٩

.٨

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١
موجه لهيئات االستثمار اجلماعي

 .٢٨إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 4
املعدل باإلعالم رقم 13

١١٣

٩٨

.٩

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١
موجه ملؤسسات الوساطة املالية

 .٢٩إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 5
املعدل باإلعالم رقم 12

١١٣

٩٩

 .٣٠إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 7

١١٥

 .١٠تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٢
موجه للمؤسسات املالية

٩٩

 .٣١إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 8

١١٦

 .١١تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٢
موجه لـ «كونتوارات التسليف»

 .٣٢إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 9

١١٦

٩٩

 .٣٣إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 10

١١٧

	.١٢تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 3
(القسم اخلامس)

 .٣٤إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 11

١١٧

١٠٠

 .٣٥إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 14
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Extortion

قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم  – ٤٤اجلرائم األصلية

قوانين

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

املادة األولى

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

 .2املشاركة في جمعيات غير مشروعة بقصد ارتكاب اجلنايات
واجلنح.
 .3اإلرهاب وفقًا ألحكام القوانني اللبنانية.

 .4متويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية واألعمال املرتبطة بها
(السفر  -التنظيم  -التدريب  -التجنيد )...أو متويل األفراد
أو املنظمات االرهابية وفقًا ألحكام القوانني اللبنانية.
 .5االجتار غير املشروع باألسلحة.

 .6اخلطف بقوة السالح أو بأي وسيلة أخرى.

 .7استغالل املعلومات املميزة وإفشاء األسرار وعرقلة حرية
البيوع باملزايدة واملضاربات غير املشروعة.

 .8احلض على الفجور والتعرض لألخالق واآلداب العامة عن
طريق عصابات منظمة.

 .9الفساد مبا في ذلك الرشوة وصرف النفوذ واالختالس
واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة واإلثراء غير
املشروع.
 .10السرقة وإساءة االئتمان واالختالس.

 .11االحتيال مبا فيها جرائم االفالس االحتيالي.

 .12تزوير املستندات واألسناد العامة واخلاصة مبا فيها
الشيكات وبطاقات االئتمان على أنواعها وتزييف العملة
والطوابع وأوراق التمغة.
 .13التهريب وفقًا ألحكام قانون اجلمارك.
 .14تقليد السلع والغش في االجتار بها.

 .15القرصنة الواقعة على املالحة اجلوية والبحرية.
 .16االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين.

 .17االستغالل اجلنسي مبا في ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال.

 .18جرائم البيئة.
 .19االبتزاز.
 .20القتل.

 .21التهرب الضريبي وفقًا للقوانني اللبنانية.

املادة الثانية

يعتبر تبييض أموال كل فعل ُيقصد منه:

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

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

املادة الثالثة

يعاقب كل من أقدم أو حاول االقدام أو حرض أو سهل أو تدخل
أو اشترك:
 .1في عمليات تبييض أموال باحلبس من ثالث إلى سبع سنوات
وبغرامة ال تزيد عن مثلي املبلغ موضوع عملية التبييض.

 .2في عمليات متويل االرهاب أو األعمال املرتبطة بها بالعقوبات
املنصوص عليها في املادة  316مكرر واملواد  212لغاية
 222ضمنًا من قانون العقوبات.

املادة الرابعة

على املصارف واملؤسسات املالية وشركات االيجار التمويلي
واملؤسسات التي تصدر وتروج بطاقات االيفاء أو االئتمان
إلكترونيا ومؤسسات
واملؤسسات التي تتعاطى التحاويل النقدية
ً
الصرافة والشركات التي تتعاطى الوساطة املالية وهيئات
االستثمار اجلماعي وأية مؤسسات تخضع لترخيص أو لرقابة
مصرف لبنان التقيد باملوجبات املعددة أدناه وبالنصوص
التنظيمية التي تصدر عن مصرف لبنان لغايات تطبيق أحكام
هذا القانون:
 .1تطبيق إجراء  ات العناية الواجبة على العمالء الدائمني
أشخاصا طبيعيني أو معنويني أو بنية قانونية
(سواء كانوا
ً
خاصة) جلهة التحقق من هويتهم باالستناد إلى وثائق أو
معلومات أو بيانات موثوقة.
 .2تطبيق إجراء  ات العناية الواجبة على العمالء العابرين جلهة
التحقق من هويتهم إذا كانت العملية أو سلسلة العمليات
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املنفذة تفوق قيمتها املبلغ الذي يحدده مصرف لبنان.

 .3حتديد هوية صاحب احلق االقتصادي واتخاذ اخلطوات
الالزمة للتحقق منها باالستناد إلى وثائق أو معلومات أو
بيانات موثوقة.
 .4االحتفاظ بصور عن املستندات املتعلقة بالعمليات كافة
وباملعلومات أو بالبيانات أو بصور عن الوثائق املتعلقة
بهوية املتعاملني ملدة خمس سنوات على األقل بعد إجناز
العمليات أو انتهاء عالقة التعامل ،أيهما أطول.
 .5القيام باملراقبة املستمرة ومراجعة عالقات التعامل.

 .6تطبيق االجراء ات املنصوص عليها في البنود من  1الى 5
أعاله على العمالء الدائمني والعابرين عند نشوء شك حول
املصرح عنها واملتعلقة بالتعرف
صحة أو مالء  مة املعلومات
ّ
عليهم ،أو عند نشوء شك بتبييض أموال أو متويل إرهاب،
وذلك مبعزل عن أي سقوف أو استثناءات حتد من تطبيق
هذه االجراء ات.
 .7األخذ باملؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات
تبييض لألموال أو متويل إرهاب ومبادىء احليطة واحلذر
لكشف العمليات املشبوهة.

املادة اخلامسة

على املؤسسات غير اخلاضعة لقانون سرية املصارف الصادر
بتاريخ  1956/9/3سيما شركات التأمني ،ونوادي القمار،
وجتار ووسطاء العقارات ،وجتار السلع ذات القيمة املرتفعة
(حلى ،أحجار كرمية ،ذهب ،حتف فنية ،آثار قدمية) ،مسك
سجالت بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ حتدده هيئة التحقيق
اخلاصة («الهيئة») ،املنشأة مبوجب املادة السادسة من هذا
القانون ،ويتوجب عليهم التقيد باملوجبات املنصوص عليها في
املادة الرابعة وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر
عن «الهيئة» لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
على احملاسبني املجازين وكتاب العدل تطبيق هذه املوجبات عند
إعدادهم أو تنفيذهم لصالح عمالئهم أي من اخلدمات التالية:
• بيع وشراء العقارات.

• إدارة أموال العمالء املنقولة وغير املنقولة سيما عمليات
تكوين األموال وعمليات االستثمار املشترك.
• إدارة احلسابات املصرفية وحسابات األوراق املالية.

• تنظيم املساهمات اخلاصة بإنشاء الشركات أو إدارتها.
• إنشاء أو إدارة أشخاص معنويني أو أية بنية قانونية
خاصة ،وبيع وشراء مؤسسات فردية أو شركات جتارية.
أما احملامون فتسري عليهم ،عند قيامهم باخلدمات املبينة
آنفًا ،نفس املوجبات املبينة أعاله ،على أن حتدد أصول
تطبيق هذه املوجبات مبوجب آلية تضعها نقابتا احملامني
في بيروت وطرابلس تأخذ بعني االعتبار خصوصية مهنة
احملاماة وأنظمتها.
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قوانين وأنظمة

املادة السادسة

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

• .حاكم مصرف لبنان ،وفي حال تعذر حضوره ،من ينتدبه
رئيس ا
من بني نوابه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ً

• .القاضي املعني في الهيئة املصرفية العليا ،وفي حال
تعذر حضوره ،قاضٍ رديف يعينه مجلس القضاء األعلى
ملدة تعادل مدة تعيني القاضي األصيل  .. . . . . . . .عض ًو ا

• .رئيس جلنة الرقابة على املصارف ،وفي حال تعذر حضوره،
من ينتدبه من بني أعضاء اللجنة املذكورة  .. . . . . . .عض ًو ا

بناء
• .عضو أصيل وعضو رديف يعينهما مجلس الوزراء ً
على إنهاء حاكم مصرف لبنان ،على أن تتوفر فيهما
خبرة ال تقل عن  ١٥سنة في مجال القانون املالي أو
املصرفي  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .عض ًو ا
 .٢مهمة «هيئة التحقيق اخلاصة»:

• تلقي االبالغات وطلبات املساعدة وإجراء التحقيقات
في العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض
أموال أو جرائم متويل إرهاب وتقرير مدى جدية األدلة
والقرائن على ارتكاب هذه اجلرائم أو إحداها واتخاذ
القرار املناسب بشأنها سيما التجميد االحترازي املؤقت
للحسابات و/أو للعمليات املشتبه بها وذلك ملدة أقصاها
سنة قابلة للتمديد لستة اشهر اضافية وملرة واحدة في
ما خص طلبات املساعدة الواردة من اخلارج وملدة
أقصاها ستة اشهر قابلة للتمديد لثالثة اشهر اضافية
وملرة واحدة بالنسبة لالبالغات وطلبات املساعدة الواردة
من الداخل.
• التحقق من قيام املعنيني املشار إليهم في املادتني الرابعة
واخلامسة بالتقيد باملوجبات املنصوص عليها في هذا
القانون والنصوص التنظيمية الصادرة باالستناد اليه
باستثناء احملامني واحملاسبني املجازين وكتاب العدل
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من املادة السابعة
عشرة من هذا القانون.
• جمع وحفظ املعلومات الواردة من املعنيني املشار اليهم
في املادتني الرابعة واخلامسة واملعلومات الواردة من
السلطات الرسمية اللبنانية أو االجنبية وأية معلومات
أخرى مجمعة وتبادلها مع نظيراتها بصفتها املرجع
الصالح واملركز الرسمي للقيام بذلك.
• إصدار النصوص التنظيمية املتعلقة بتطبيق أحكام
هذا القانون للمعنيني املشار إليهم في املادة اخلامسة
وإصدار توصيات للجهات املعنية كافة.

قوانين

ُ .٣يحصر «بالهيئة» ،بعد إجراء التدقيق والتحليل الالزمني،
حق تقرير:
• التجميد النهائي للحسابات و/أو العمليات املعنية و/أو
رفع السرية املصرفية لصالح املراجع القضائية املختصة
ولصالح الهيئة املصرفية العليا بشخص رئيسها عن
احلسابات أو العمليات التي يشتبه بأنها تتعلق بتبييض
أموال أو بتمويل إرهاب.
• إبقاء احلسابات املشتبه بها قيد املتابعة ()Traceable

لـ «الهيئة» الرجوع ،بشكل جزئي أو كلي ،عن أي قرار تتخذه
وذلك في حال توفرت لديها معطيات جديدة بهذا اخلصوص.

 .٤لـ «الهيئة» احلق:
أ) بوضع إشارة على القيود والسجالت ،العائدة ألموال
منقولة أو غير منقولة ،تفيد بأن هذه األموال هي
موضوع حتقيق من قبل «الهيئة» وتبقى هذه االشارة
قائمة حلني زوال أسباب الشبهات أو صدور قرار
نهائي بشأنها،
ب) أن تطلب من النائب العام التمييزي اتخاذ إجراء  ات
احترازية في ما يتعلق باالموال املنقولة وغير املنقولة
التي ال يوجد بشأنها أية قيود أو سجالت بهدف تقييد
التصرف بها وذلك حلني صدور قرار قضائي نهائي
بشأنها،

وذلك في حال االشتباه بأن هذه األموال تتعلق بتبييض
أموال أو متويل إرهاب ،و/أو طيلة فترة التجميد االحترازي
املؤقت للحسابات و/أو للعمليات املشتبه بها كما هو
منصوص عليه في البند ( )2من هذه املادة و/أو طيلة فترة
التجميد النهائي لهذه احلسابات و/أو العمليات كما هو
منصوص عليه في البند ( )3من املادة نفسها.
 .٥لـ «الهيئة» أن تطلب من االشخاص واجلهات املعنية
الرسمية واخلاصة اتخاذ االجراء ات الالزمة ملنع التصرف
بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة لألسماء املدرجة أو التي
تدرج على اللوائح الوطنية التي تصدرها السلطات اللبنانية
املختصة أو أية لوائح أخرى تعممها مبوضوع االرهاب
ومتويل االرهاب واالعمال املرتبطة بهم.
على االشخاص واجلهات املعنية الرسمية واخلاصة أن
تستجيب دون أي تأخير لهذا الطلب.

 .٦جتتمع «الهيئة» ،بدعوة من رئيسها ،مرتني في الشهر على
األقل وكلما دعت احلاجة وال تكون اجتماعاتها قانونية إال
بحضور ثالثة أعضاء على األقل.
 .7تتخذ «الهيئة» قراراتها بأكثرية أصوات األعضاء احلاضرين
مرجحا.
وإذا تعادلت األصوات يكون صوت الرئيس
ً

عاما لها ،على أن يكون متفرغً ا
 .8تعني «الهيئة» أمينًا
ً
لألعمال التي تكلفه بها وينفذ قراراتها ويشرف مباشرة

على املستخدمني لديها واملتعاقدين معها وعلى االشخاص
الذين تنتدبهم ملهمة معينة ،دون أن يعتد جتاه أي منهم
بأحكام القانون الصادر بتاريخ  1956/9/3املتعلق
بسرية املصارف.

 .9يخضع أعضاء «الهيئة» والعاملون لديها واملتعاقدون معها
واملنتدبون من قبلها ملوجب احلفاظ على السرية.
ونظاما للمستخدمني
نظاما لسير عملها،
 .10تضع «الهيئة»
ً
ً
لديها واملتعاقدين معها اخلاضعني للقانون اخلاص.

 .11يتحمل مصرف لبنان نفقات «الهيئة» واألجهزة التابعة لها
من ضمن املوازنة التي تضعها على أن حتظى مبوافقة
املجلس املركزي ملصرف لبنان.

املادة السابعة

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

املادة الثامنة

 .1جتتمع «الهيئة» بعد تلقيها املعلومات من املعنيني املشار
إليهم في املادة السابعة أعاله أو بعد تلقيها املعلومات من
السلطات الرسمية اللبنانية أو األجنبية.
 .2بعد تقييم وحتليل املعلومات املتوفرة عن احلالة املعروضة،
قرارا إما بأخذ العلم أو بإجراء التحقيق
تتخذ «الهيئة»
ً
الالزم بشأنها سيما من خالل التدقيق في احلسابات أو
العمليات أو التحقق من االموال املشتبه بها .تقوم «الهيئة»
بتحقيقاتها بواسطة من تنتدبه من أعضائها أو املسؤولني
املعنيني لديها أو بواسطة أمينها العام أو من تعينه من بني
مفوضي املراقبة ويقوم كل من هؤالء مبهامه شرط التقيد
بالسرية ودون أن يعتّد جتاهه بأحكام القانون الصادر
بتاريخ  1956/9/3املتعلق بسرية املصارف.
 .3وبعد استكمال أعمال التدقيق والتحليل ،تتخذ «الهيئة»
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قراراتها وفقًا ألحكام البنود  2و 3و 4من املادة السادسة
من هذا القانون.

 .4عند تقرير رفع السرية املصرفية عن احلسابات املعنية
و/أو جتميدها بصورة نهائية و/أو تقرير طلب االستمرار
مبنع التصرف باألموال ،ترسل «الهيئة» نسخة طبق األصل
عن قرارها إلى كل من النائب العام التمييزي وإلى الهيئة
املصرفية العليا بشخص رئيسها وإلى صاحب العالقة
وإلى اجلهات املعنية بهذا القرار ،محلية أو خارجية ،وذلك
إما مباشر ًة وإما بواسطة املرجع الذي وردت املعلومات
عن طريقه.
 .5في حال قرر النائب العام لدى محكمة التمييز حفظ األوراق
بقضايا تبييض األموال وعدم السير بالدعوى العامة تعتبر
احلسابات املجمدة وسائر األموال محررة ويجري إبالغ قرار
احلفظ إلى «هيئة التحقيق اخلاصة» ،وال يجوز لـ «الهيئة» أن
تبقي على رفع السرية املصرفية والتجميد ومنع التصرف
فورا املصارف واجلهات املعنية
باألموال وعليها أن تبلغ ً
األخرى بذلك .إذا تبني لها قبل تنفيذها القرار وجود أدلة
أو قرائن جديدة من شأنها أن تبرر اإلبقاء على التجميد
ومنع التصرف باألموال ورفع السرية املصرفية فعلى
معلل مرفقًا باملستندات املتضمنة
«الهيئة» أن ترسل
تقريرا ً
ً
هذه األدلة أو القرائن إلى النائب العام لدى محكمة التمييز
الذي له أن يقرر عند االقتضاء التوسع بالتحقيق على ضوء
هذه املعطيات.
 .6وفي حال صدور قرار مبرم مبنع احملاكمة عن قاضي
التحقيق أو عن الهيئة االتهامية كما في حال صدور حكم
أو قرار مبرم بإبطال التعقبات أو بالبراءة بحق أصحاب
احلسابات املجمدة واالموال املمنوع التصرف بها تصبح
احلسابات واالموال محررة ويجري إبالغ نسخة عن احلكم
أو القرار الصادر الى «هيئة التحقيق اخلاصة» بواسطة
النائب العام لدى محكمة التمييز وعلى «الهيئة» أن تبلغ
احلكم أو القرار الى املصارف واجلهات املعنية االخرى
بذلك ،وال يعود لـ «الهيئة» أن ترفع السرية املصرفية مجد ًدا
أو أن تعيد التجميد ومنع التصرف بشأن احلسابات
واالموال املشمولة بقرار منع احملاكمة إال عن طريق اتباع
اآللية املنصوص عليها في املادة  127من قانون أصول
احملاكمات اجلزائية.

املادة التاسعة

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

املادة العاشرة

لرئيس «الهيئة» أو ملن ينتدبه الطلب مباشر ًة من املعنيني املشار
إليهم في املادتني الرابعة واخلامسة تزويد «الهيئة» باملستندات
واملعلومات الضرورية كافة للقيام مبهامها وعلى هؤالء أن
يستجيبوا لهذا الطلب ضمن مهلة معقولة.

املادة احلادية عشرة

يحظر على امللزمني مبوجب اإلبالغ وعلى أعضاء مجلس إدارتهم
ومسؤوليهم وموظفيهم اإلفادة أو اإليحاء ألي كان عن تقدمي أو
النية بتقدمي إبالغ عن عملية مشبوهة أو معلومات ذات صلة
لـ «هيئة التحقيق اخلاصة» ،أو عن قيام «الهيئة» باالستعالم عن
العمالء أو بالتدقيق في عملياتهم أو في حساباتهم.

املادة الثانية عشرة

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

املادة الثالثة عشرة

يعاقب باحلبس من شهرين إلى سنة وبغرامة ح ّدها األقصى
مئة مليون ليرة لبنانية أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يخالف
أحكام املواد الرابعة واخلامسة والسابعة والعاشرة واحلادية
عشرة من هذا القانون.
لـ «الهيئة» أن توجه تنبي ًها إلى اجلهات التي تخالف أحكام
النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا القانون ،وأن
تصحيحا
تطلب تقارير منتظمة منها عن التدابير التي تتخذها
ً
ألوضاعها ،كما ميكنها إحالة هذه اجلهات إلى الهيئة املصرفية
العليا فيما خص املعنيني في املادة الرابعة ومراسلة سلطات
الوصاية أو اإلشراف بشأن املخالفني املعنيني في املادة اخلامسة.
للهيئة املصرفية العليا فرض غرامة مالية على احملالني إليها
لعدم تقيدهم بالنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيق أحكام هذا
القانون على أن ال تزيد عن مايتي ضعف احلد االدنى الرسمي
لألجور ،وتستوفى هذه الغرامات لصالح مصرف لبنان.
وال يحول ما تقدم دون تطبيق العقوبات االدارية املنصوص
عليها في املادة  208من قانون النقد والتسليف بالنسبة للمعنيني
املشار إليهم في املادة الرابعة ،كما ال يحول دون تطبيق العقوبات

قوانين

املنصوص عليها في سائر القوانني أو األنظمة بالنسبة للمعنيني

املشار إليهم في املادة اخلامسة.

املادة الثامنة عشرة

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

املادة الرابعة عشرة

تصادر ملصلحة الدولة األموال املنقولة وغير املنقولة التي يثبت

مبوجب حكم نهائي أنها متعلقة بجرمية تبييض أموال أو متويل

قضائيا،
محصلة بنتيجتها ما لم يثبت أصحابها،
إرهاب أو
ً
ّ

حقوقهم الشرعية بشأنها.

ميكن اقتسام األموال التي جرت مصادرتها مع دول أخرى
عندما تكون املصادرة ناجتة بصورة مباشرة عن حتقيقات أو
منسق جرى بني السلطات اللبنانية املعنية وبني اجلهة أو
تعاون ّ

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

اجلهات األجنبية املعنية.

املادة اخلامسة عشرة

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

املادة االولى من القانون رقم  426تاريخ  1995/5/15املتعلق
باالجازة بإبرام اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة االجتار غير

املشروع باملخدرات واملؤثرات العقلية لسنة  ،1988كما تلغى

املادة  132من القانون رقم  673تاريخ  1998/3/16املتعلق
باملخدرات واملؤثرات العقلية والسالئف.

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 تطبيقًا 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.

املادة السادسة عشرة

بعبدا ،في  ١٦تشرين األول ٢٠٠٨
اإلمضاء :ميشال سليمان
صدر عن رئيس اجلمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :فؤاد السنيورة

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

التي ال تأتلف مع مضمونه وال سيما تلك الواردة في قانون
سرية املصارف الصادر بتاريخ  1956/9/3وفي القانون

رقم  673تاريخ  1998/3/16املتعلق باملخدرات واملؤثرات
العقلية والسالئف.

املادة السابعة عشرة( :أحكام ختامية)

على مفوضي مراقبة املصارف واملؤسسات املالية وسائر

الشركات واملؤسسات املنصوص عليها في املادة الرابعة من
هذا القانون التحقق من تقيد هذه الشركات واملؤسسات كافة

بأحكام هذا القانون وبالنصوص التنظيمية الصادرة باالستناد

إليه وإبالغ رئيس «الهيئة» عن أية مخالفة بهذا الشأن.

تناط بــوزارة العدل وبكل من نقابتي احملامني في بيروت

وطرابلس ونقابة احملاسبني املجازين مهمة التحقق من تقيد
كتاب العدل واحملامني واحملاسبني املجازين ،كل فيما خصه،
باإلجراء  ات املنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص

التنظيمية الصادرة باالستناد إليه.

قانون رقم ٤٢
التصريح عن نقل األموال عبر احلدود
املادة األولى

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

• األوراق النقدية والقطع املعدنية قيد التداول ،بالعملة
اللبنانية أو بأية عملة أخرى.

• األسناد التجارية واألوراق املالية ووسائل الدفع وغيرها
من القيم املنقولة القابلة للتداول على مختلف أنواعها إذا
لم تكن منشأة أو مظهرة لصالح أو ألمر شخص مسمى
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(سندات السحب ،سندات ألمر ،الشيكات ،أوامر الدفع،
األسهم للحامل ،بطاقات الدفع ذات القيمة املدفوعة
سلفًا.)...
 .2التصريح :إعطاء معلومات تفصيلية عن كل من ميلك
األمــوال القابلة للتداول اجلاري نقلها ومن يقوم بنقلها
ومن سيستلمها وعن قيمة هذه األموال ونوعها ومصدرها
ووجهة استعمالها ،إضافة إلى معلومات عن طريقة النقل
ووسيلة النقل.
 .3اإلفصاح :إعطاء معلومات تفصيلية عن كل من ميلك
األمــوال القابلة للتداول اجلاري نقلها ومن يقوم بنقلها
ومن سيستلمها وعن قيمة هذه األموال ونوعها ومصدرها
ووجهة استعمالها ،باإلضافة إلى معلومات عن طريقة النقل
بناء لطلب السلطات اجلمركية.
ووسيلة النقل وذلك ً
 .4تصريح كاذب/إفصاح كاذب :إعطاء معلومات خاطئة أو
منقوصة عن قيمة «األموال» املنقولة عبر احلدود أو عن أية
معلومات أخرى مطلوب التصريح/اإلفصاح عنها من قبل
السلطات أو االمتناع عن التصريح/اإلفصاح وفقًا ملا هو
مفروض/مطلوب.

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

املادة الثانية

املادة اخلامسة

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

املادة الثالثة

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

قوانين وأنظمة

املادة الرابعة

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

املادة السادسة

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

املادة السابعة

حتدد ،عند االقتضاء ،دقائق تطبيق أحكام هذا القانون مبراسيم
بناء على اقتراح وزير املالية املبني
تتخذ في مجلس الوزراء ً
على إعداد املجلس األعلى للجمارك بالتعاون مع هيئة التحقيق
اخلاصة املنصوص عليها في القانون رقم .2001/318

املادة الثامنة

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

قوانين

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

 .1أجيز للحكومة اللبنانية االنضمام إلى االتفاقية الدولية لقمع
متويل اإلرهاب املوقعة في نيويورك بتاريخ 1999/12/9
والتي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ  ،2002/4/10مع التحفظ
على تعريف اإلرهاب الوارد في الفقرة (ب) من البند األول
من املادة الثانية من االتفاقية ،واعتماد تعريف اإلرهاب
الوارد في املادتني األولى والثانية من االتفاقية العربية
ملكافحة االرهاب املوقعة في القاهرة بتاريخ 1998/4/22
التي أجيز للحكومة اللبنانية االنضمام إليها مبوجب
القانون رقم  57تاريخ .1999/3/31
 .2يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.

بيروت ،في  24تشرين الثاني 2015
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :متام سالم

قانون رقم ٥٥
تبادل املعلومات لغايات ضريبية
مادة وحيدة
ً
أول:

ج) السلطة املختصة :وزير املالية أو ممثل مفوض من
قبله؛

د) اتفاقية السلطات املختصة :أي اتفاقية ثنائية أو
متعددة األطراف بني السلطة املختصة وأي دولة
أجنبية لتوضيح أو تفسير أحكام اتفاقية معينة أو
تسهيل التبادل التلقائي للمعلومات مبوجب أي اتفاقية؛
هـ) املعلومات :أي بيان أو سجل يتضمن وقائع معينة
ويتخذ أي شكل من األشكال؛

و) الطلب :طلب يتم تقدميه إلى السلطة املختصة
للحصول على معلومات مبوجب اتفاقية معينة؛

ز) الدولة مقدمة الطلب :الدولة التي تتقدم بطلب
للحصول على معلومات؛
ح) الشخص :أي فرد أو شركة أو أي هيئة أخرى
مؤسسة وفقًا للقوانني النافذة؛

 .2في حال وجود تباين بني أحكام هذا القانون أو أي اتفاقية
مع أحكام أي قانون آخــر ،تطبق أحكام هذا القانون
واالتفاقية.

ثال ًثا:
بهدف االلتزام باألحكام املتعلقة بتبادل املعلومات في أي
اتفاقية ،تستعمل السلطة املختصة الصالحيات املنصوص
عليها في املواد  ،٤٨ ،٤٤ ،٢٣و ١٠٣من قانون اإلجراء  ات
الضريبية جلمع املعلومات حتى لو لم تكن االدارة الضريبية
بحاجة إلى تلك املعلومات ألغراض ضريبية داخلية.
رابعا:
ً
 .1تساعد السلطة املختصة الدولة مقدمة طلب املعلومات وفقًا
لشروط االتفاقية املبرمة معها .إذا تبني للسلطة املختصة،
عند استالمها أي طلب ،أنه متوافق مع أحكام االتفاقية
املوقعة مع هذه الدولة ،تنفذ عندها السلطة املختصة الطلب
وفقًا ألحكام هذه االتفاقية وهذا القانون.

يهدف هذا القانون إلى:
• تطبيق وتنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بتبادل املعلومات
لغايات ضريبية ،املوقعة واملبرمة وفقًا لألصول.
• اإللزام بإعطاء املعلومات املطلوبة تنفيذًا ألحكام تلك
االتفاقية.

 .٢ميكن للسلطة املختصة أن تطلب معلومات إضافية من
ضروريا ملساعدتها
الدولة مقدمة الطلب عندما يكون ذلك
ً
على معاجلة الطلب.

ثان ًيا:
 .1ما لم يقض النص خالف ذلك ،تعني املصطلحات التالية ما
يلي:
أ) االتفاقية :أي معاهدة أو اتفاقية دولية تنص على
تبادل املعلومات ألغراض ضريبية ،مبا في ذلك التبادل
التلقائي للمعلومات بني لبنان وأي دولة أجنبية؛
ب) التبادل التلقائي للمعلومات :إعطاء معلومات
محددة مسبقًا عن مقيمني في دولة أجنبية ترتبط مع
لبنان مبوجب اتفاقية وذلك بشكل دوري ودون أي
طلب مسبق؛

خامسا:
ً
 .1عندما تكون املعلومات املطلوبة غير مشمولة بقانون السرية
املصرفية الصادر بتاريخ  ١٩٥٦/٩/٣أو باملادة ١٥١
من قانون النقد والتسليف ،تقوم السلطة املختصة بإجابة
الطلب مباشرة إلى الدولة مقدمة الطلب.
 .٢عندما تكون املعلومات املطلوبة مشمولة بقانون السرية
املصرفية الصادر بتاريخ  ١٩٥٦/٩/٣أو باملادة  ١٥١من

 .٣في حال قررت السلطة املختصة أن الطلب ال يتوافق مع
أحكام االتفاقية املوقعة مع هذه الدولة ،عندها ترفض
السلطة املختصة الطلب وتبلغ الدولة مقدمة الطلب بذلك.
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قانون النقد والتسليف ،وفي حال تبني للسلطة املختصة،
أن الطلب متوافق مع أحكام االتفاقية املوقعة مع هذه
الدولة ،يتوجب على «هيئة التحقيق اخلاصة» املنصوص
عليها مبوجب القانون رقم  ٤٤تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤
املتعلق مبكافحة تبييض األموال ومتويل االرهاب تأمني
املعلومات وتزويدها إلى السلطة املختصة.

 .٣ال ميكن تزويد الدولة مقدمة الطلب باملعلومات املنصوص
عليها في الفقرة ( )٢دون أن يتم إبالغ املستعلم عنه بذلك
يوما من تاريخ
الذي يعود له ،خالل مهلة خمسة عشر ً
تبلغ قرار السلطة املختصة وفقًا ألحكام التبليغ الواردة
في قانون اإلجراء  ات الضريبية ،االعتراض على هذا القرار
أمام مجلس شورى الدولة.
يبت مجلس شورى الدولة بصورة نهائية غير قابلة للمراجعة
بصحة توافر الشروط القانونية التي توجب عملية تبادل
املعلومات وذلك مبهلة أقصاها ثالثة أشهر من تاريخ تقدمي
املراجعة.
بعد انقضاء هذه املهلة ،أو في حال قرر مجلس الشورى
إعطاء املعلومات املطلوبة ،على السلطة املختصة تزويد
الدولة مقدمة الطلب باملعلومات املطلوبة.
 .٤على الرغم من األحكام السابقة ،وفي ما خص الطلبات
العاجلة بطبيعتها أو تلك التي ميكن أن يؤثر إبالغ املستعلم
عنه على فرص جناح التحقيقات التي تقوم بها الدولة مقدمة
الطلب ،يجب أن يتم تزويد هذه األخيرة باملعلومات من دون
اإلخطار املسبق املذكور أعاله وفقًا ملعايير وإجراء  ات يتفق
عليها بني الدولتني حتفظ حقوق جميع األطراف.

سادسا:
ً
 .1يعود لكل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق اخلاصة الطلب
من املؤسسات املالية ،بوقت محدد وبطريقة معينة وفقًا
لألحكام التي ينص عليها هذا القانون ،تقدمي املعلومات
املطلوبة لتقوم السلطات املختصة بالتبادل التلقائي
للمعلومات مبوجب أي اتفاقية أو اتفاقية السلطات
املختصة .تزود السلطة املختصة بتلك املعلومات لتتمكن
من القيام مبهامها مبوجب االتفاقية.
 .٢يحق لكل من وزيــر املالية أو مصرف لبنان ،كل وفق
اختصاصه ،وفقًا لقرارات تصدر الحقًا ،حتديد:
أ)

املؤسسات التي عليها إعطاء املعلومات؛

ب) املعلومات التي يجب إعطاءها والطريقة لذلك من
ضمنها الطريقة االلكترونية؛

ج) معيار دقة وشمول املعلومات التي يجب إعطاءها؛

 .٣ملجلس الوزراء ،عند االقتضاء ،االتخاذ مبراسيم اإلجراء  ات
الضرورية لتطبيق أحكام هذا القانون في احلاالت غير
املنصوص عليها في الفقرة الثانية أعاله.
 .٤في حال مخالفة األحكام املنصوص عليها مبوجب هذه
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قوانين وأنظمة

املــادة أو عدم االمتثال لها ،تفرض غرامة ما بني مئة
مليون ومئتي مليون ليرة دون املساس بحق السلطة
الرقابية التابعة لها لفرض العقوبات االدارية والغرامات

املالية استنا ًدا إلى القوانني اخلاصة بها.

سابعا:
ً
يطبق هذا القانون على اتفاقيات تفادي االزدواج الضريبي
النافذة كافة.
ثامنًا:
أجيز للحكومة إبرام االتفاقية املتعددة األطراف للتعاون التقني
في املجال الضريبي (The Multilateral Convention on
))(Mutual Assistance in Tax Matters (MACمرفقة
ً
ربطا والتي ميكن أن تعدل من وقت آلخر) ،واالتفاقية املتعلقة
بالسلطات

املختصة

(The multilateral competent

authority agreement on automatic exchange on

)) financial account information (MCAAمرفقة ً
ربطا.
يفوض وزير املالية التوقيع على هاتني االتفاقيتني.
ّ

تاسعا:
ً
 .1تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بالرغم من أي التزام
متعلق بالسرية أو أي قيود أخرى مفروضة ،مبوجب أي
قانون آخر ،على عملية االفصاح عن املعلومات.
وسادسا
 .٢إن أي معلومات يتم تبادلها ،مبوجب البندين راب ًعا
ً
مع السلطة املختصة وفقًا ألي اتفاقية أو وفقًا لهذا القانون،

يتم التعامل معها على أنها سرية ،وفقًا ألحكام املادة ٢٥

من قانون االجراء ات الضريبية.

عاشرا:
ً
تلغى أحكام القانون رقم  ٤٣تاريخ ( ٢٠١٥/١١/٢٤تبادل
املعلومات الضريبية).
حادي عشر:
يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية مع استعجال
إصداره وفقًا للفقرة األولى من املادة  ٥٦من الدستور.
بيروت ،في  ٢٧تشرين األول ٢٠١٦
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :متام سالم

مادة وحيدة

تعدل املادة  ٣١٦مكرر من قانون العقوبات اللبناني املتعلقة
بتمويل االرهاب بحيث تصبح ،وباالستناد إلى االتفاقية العربية
ملكافحة االرهاب املوقعة في القاهرة بتاريخ ١٩٩٨/٤/٢٢
واملبرمة مبوجب القانون رقم  ٥٧تاريخ  ،١٩٩٩/٣/٣١على
الشكل التالي:

املادة  ٣١٦مكرر اجلديدة

كل من يقوم أو يحاول القيام أو يوجه أو يشترك عن قصد
جزئيا
كليا أو
ً
وبأية وسيلة ،مباشرة أو غير مباشرة ،بتمويل ً
أو املساهمة بتمويل اإلرهاب أو األعمال اإلرهابية ،أو متويل
شخص إرهابي أو املنظمات اإلرهابية ،أو االعمال املرتبطة
بها ،مبا فيها تقدمي أو توفير أو جمع األموال املنقولة أو غير
املنقولة ،من مصادر مشروعة أو غير مشروعة ،في لبنان أو
في اخلارج ،سواء استعملت األموال أم لم تستعمل ،وسواء مت
العمل اإلرهابي أو لم يتم في لبنان أو في اخلارج.
تشمل جرمية متويل اإلرهاب السفر ،محاولة السفر ،التجنيد،
التخطيط ،اإلعداد ،التنظيم ،التسهيل ،املشاركة ،تقدمي أو تلقي
التدريب ،وأي عمل آخر مرتبط بها بنية القيام بأعمال إرهابية
ودون أن تكون تلك األعمال مرتبطة بعمل إرهابي محدد.
يعاقب مرتكبو األفعال احملددة أعاله باألشغال الشاقة املؤقتة
ملدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد عن سبع سنوات وبغرامة
ال تقل عن مثل املبلغ املدفوع وال تزيد عن ثالثة أمثاله ،وال يحول
ذلك دون تطبيق العقوبات املنصوص عليها في املواد  ٢١٢لغاية
 ٢٢٢ضمنًا من قانون العقوبات.
يعمل بهذا القانون فور نشره في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٧تشرين األول ٢٠١٦
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء :متام سالم

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 83
نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض االموال ومتويل اإلرهاب
موجه للمصارف وللمؤسسات املالية
(بعد آخر تعديل الذي أدخله تعميم مصرف لبنان الوسيط
رقم  523تاريخ )2019/٨/7

املادة 1

وضع هذا النظام تنفيذ ًا ألحكام القانون رقم  318تاريخ
 2001/4/20املتعلق مبكافحة تبييض األموال.

تعاميم

قانون رقم ٧٧
تعديل املادة  ٣١٦مكرر من قانون العقوبات

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 عدم الدخول في عالقة مراسلة مع مصرف صوري
او االستمرار فيها ،وعند إقامة عالقات مع مصرف مراسل
خارجي ،يجب التأكد من أن له وجود ًا فعلي ًا وذلك استناد ًا إلى
وثائق ثبوتية يستحصل عليها ،باإلضافة إلى كونه ال يتعامل
مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة حسنة وهو خاضع لرقابة
جيدة ويعتمد إجراءات 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 Bank

 .٤القيام مبا يتيح التوصل الى اقتناع ذاتي ،بالنسبة حلسابات
الدفع ( )Payable Through Accountsاملفتوحة لديه من
قبل املصارف األجنبية املراسلة ،بأن هذه املصارف أدت
التزامات العناية الواجبة جتاه العمالء الذين لديهم إمكانية
ِ
املراسل ،والتأكد
الوصول املباشر إلى حسابات املصرف
من قدرة هذه األخيرة على توفير معلومات العناية الواجبة
ذات الصلة عند الطلب.

القسم الثاني :العالقات مع العمالء
وإجراءات العناية الواجبة
املادة 3

 .1يقصد بالعبارات التالية:
• "العميل" كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة
أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية
) )Legal Arrangementكالـ ( )Trustأو هيئة أو
منظمة أو جمعية ال تتوخى الربح (صناديق التعاضد،
التعاونيات ،دور الرعاية اإلجتماعية ،اجلمعيات اخليرية،
األندية ،إلخ)...
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• صاحب احلق االقتصادي" ( )Beneficial Ownerكل
احملصلة
شخص طبيعي ميلك أو يسيطر فعلي ًا ،في
ِّ
النهائية ( )Ultimatelyبصورة مباشرة أو غير مباشرة،
على "العميل" و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم
العمليات نيابة عنه.
تعتبر من حاالت التملك و/أو السيطرة غير املباشرة
احلاالت التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من
خالل متلكات متسلسلة أو من خالل وسائل سيطرة غير
مباشرة.
 .2على املصارف ،كل في ما خصها ،أن متتنع عن االحتفاظ
بحسابات مجهولة أو حسابات بأسماء وهمية ،وأن تعتمد
إجراءات واضحـة لفتـح احلسـابات ،وأن تطبق إجراءات
العنايـة الواجبـة والتي تشمل التحقق من هوية كل من
عمالئها الدائمني والعابرين ،املقيمني وغير املقيمني وحتديد
طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص املعنوي و/
أو كيفية السيطرة عليه وفهم وحتديد الغرض من التعامل
و/أو من فتح احلساب ونوع أي منهما و"صاحب احلق
االقتصادي" ومصدر األمــوال ومراقبة العمليات بشكل
مستمر ،السيما في احلاالت اآلتية:
• قبل أو عند إجراء التعامل أو فتح احلسابات على أنواعها
كافة مبا في ذلك احلسابات اإلئتمانية واحلسابات املرقمة.
• عمليات التسليف.
• تنظيم عقد إيجارة صناديق حديدية.
• عمليات حتويل األموال بالوسائل اإللكترونية.
• عمليات الصندوق التي تبلغ أو تفوق قيمتها عشرة آالف
دوالر أميركي أو ما يعادلها في أية عملة أخرى.
تشمل عمليات الصندوق املدفوعات النقدية التي يجريها
العميل على شبابيك املصارف (إيداع األموال ،صرف
العمالت ،شراء املعادن الثمينة ،شراء الصكوك املالية نق ًدا،
اإلكتتاب نق ًدا بأذونات على الصندوق ،شراء شيكات نق ًدا
مبا فيها الشيكات السياحية إلخ)...

 2مكرر .عند حتديد هوية «صاحب احلق االقتصادي» ،يقتضي
تطبيق إجراءات العنايـة الواجبـة ذاتها املطلوب تطبيقها
على «العمالء» مبا في ذلك تلك التي تصدرها هيئة التحقيق
اخلاصة.
 .3على املوظف املولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية
الواجبة ،مبا يشمل 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 /10000/د.أ .أو ما يعادله
وذلك على احلساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص
واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العمالء مبحاولة
تبييض أموال أو متويل إرهاب.
 .4بغية التحقق من هوية العميل ،على املوظف املولج بتنفيذ
العملية أن يطلب من العميل:
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قوانين وأنظمة

طبيعيا ،إبراز جواز السفر أو بطاقة
شخصا
أ) إذا كان
ً
ً
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 وعن صاحب
احلق االقتصادي ( ،)Beneficial Ownerسيما اسمه
الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته ،وعن وضعه املالي،
وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم
ومبلفات احلسابات ملدة خمس سنوات على األقل بعد إقفال
احلساب أو إنهاء عالقة العمل وبجميع املستندات املتعلقة
بالعمليات كافة مبا يشمل املراسالت التجارية ونتائج اي
حتليل يتم إجــراؤه ،ملدة خمس سنوات على األقــل بعد
إجناز العملية ،بحيث ميكن أن تشكل هذه السجالت عند
الضرورة دلي ً
ال لالدعاء ضد النشاط اجلرمي.
 .6عند تعذّر القيام بإجراءات العناية الواجبة ،املنصوص
عليها في البند ( )2من املادة  3أعاله ،للعمالء واملستفيدين
احلقيقيني بصورة مرضية ،ينبغي عدم فتح احلساب أو
بدء التعامل أو إجراء املعاملة ،كما يجب النّظر في القيام

املادة 4

على املصرف ،في حالة الشك بأن العميل ليس صاحب احلق
اإلقتصادي أو إذا أفاد العميل بأن صاحب احلق هو طرف
ثالث ،أن يطلب من العميل تصريح ًا خطي ًا يحدد فيه صاحب
احلق اإلقتصادي (املستفيد الفعلي) والسيما إسمه وشهرته
ومكان إقامته ومهنته ومعلومات عن وضعه املالي وأن يحتفظ
بنسخة عن هذا التصريح وعن هوية صاحب احلق االقتصادي
للمدة املذكورة في البند ( )5من املادة  3أعاله.
يقوم الشك حول هوية صاحب احلق اإلقتصادي في احلاالت
املذكورة أدناه ،وذلك على سبيل البيان ال احلصر:
أ) في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو
وكيل عام أو وسيط مالي مثالً) يتضح ،حسب الظاهر ،أن
ال عالقة تربطه باملوكل تفسر مبرر توكيله.
ب) فــي حــال مت التعامل مــن خــال حسابات مرقمة أو
عــن طــريــق مــؤســســات أو شــركــات تــشــكــل واجــهــة
(.)Front Companies
ج) إذا كان الوضع املالي للعميل معروفًا 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 إجراءها تتعلق بتبييض
أموال أو متويل إرهاب أو أعمال إرهابية أو منظمات إرهابية
والسيما عندما:
• تنشأ لديه شكوك ويتعذر إزالتها حول صحة التصريح
اخلطي الذي أدلى به العميل عن هوية صاحب احلق
اإلقتصادي أو انه أعطي معلومات مغلوطة أو غير دقيقة
عن هذه الهوية.
• يتبني له انه ضلّل أثناء التحقق من هوية العميل أو هوية
صاحب احلق اإلقتصادي وتستمر لديه شكوك حول
املعلومات املقدمة من العميل.
بناء لطلب
• يتم إرجاع حتاويل أو شيكات إما مباشرة أو ً
املعنيني والسيما املصارف املراسلة ،بسبب التزوير أو
بسبب الشك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة.

تعاميم

بإبالغ "هيئة التحقيق اخلاصة" املنشأة مبوجب القانون
رقم  318تاريخ .2001/4/20
 .٧على املصارف عند فتح حسابات ودائع مرقمة لعمالئها وفق ًا
للمادة  3من قانون سرية املصارف تاريخ 1956/9/3
استعمال أرقام و/أو حروف حصر ًا للتعريف عن هذه
احلسابات وعــدم استخدام أسماء مستعارة وتطبيق
إجراءات العناية الواجبة كافة بشأنها.

• يكون لديه أسباب منطقية حتمله على االعتقاد بأن تنفيذ
إجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل عن توفر
اشتباه لدى املصرف حول تبييض أموال أو متويل
إرهاب وفي هذه احلالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة
هذه االجراءات.

املادة  5مكرر

على املصارف ابالغ "هيئة التحقيق اخلاصة" ،فور ًا ،باإلجراءات
والتدابير التي قد تتخذها استناد ًا الى القوانني واألنظمة املعمول
بها واملتعلقة مبكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب ،وذلك
جلهة جتميد او اقفال اي حساب عائد الحد عمالئها او االمتناع
عن التعامل او عن فتح اي حساب له وتوضيح االسباب املوجبة
التي تبرر اتخاذ هذه االجراءات أو التدابير.

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 أمنوذج معرفة العمالء
املعتمد ( ،)KYC Formتنتج عن أية متغيرات قد تطرأ على
وضع العميل وخاصة في حال الشك في صحة أو دقة املعلومات
املصرح عنها سابقًا أو في حال حدوث تغييرات الحقة في هوية
العميل أو هوية صاحب احلق اإلقتصادي.
لهذه الغاية يتوجب على كل مصرف إعداد خطط عمل محددة
التواريخ لتنفيذ هذه املوجبات.

القسم الثالث :مراقبة بعض العمليات والعمالء

املادة 7

يطبق إجراءات العناية الواجبة
 .1يتوجب على املصرف أن ّ
املــعـ ّززة مبا يشمل االستعالم من العميل عن مصدر
األموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية املستفيد
وصاحب احلق االقتصادي ،وذلك عندما تنطوي العملية
على اخلصائص التالية:
أ) أن جتري هذه العملية في ظروف غير اعتيادية 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 اقتصادي ًا أو
هـدف ًا مـشروع ًا ،خصوص ًا بسبب التفاوت بني العملية
والنشاط املهني للعميل أو حتى بينها وبني عاداته أو
شخصيته.
ج) أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيم ًا
في دول ال تطبق توصيات مجموعة العمل املالي أو
تطبقها بشكل غير ٍ
كاف ويتم التحقق من ذلك من خالل
املراجعة الدورية للموقع اإللكتروني لهذه املجموعة
خاصة بعد كل اجتماع عام لها.
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 .2على املصرف:
ً
أول:
ً
ً
عند قبوله شيكا مسحوبا عليه مـن أية مؤسسـة صرافـة أو عند
بناء لطلب أي من مؤسسـات
قيامه بتنفيذ أية عملية مصرفية ً
الصرافة لصالح أحد عمالئها ،سواء كان ذلك بصورة مباشرة
أو غير مباشرة ،وفي حال جتــاوز قيمة الشيك أو العملية
/10000/د.أ .أو ما يعادلها ،أن يتخذ اإلجراءات التالية:
أ) التأكد مـن اسـتالمه اإلشـعار املنصوص عليه فـي
البند ( )1من املـادة التاسـعة من النظام التطبيقي
لقانون تنظيم مهنة الصرافة املرفق بالقرار األساسي
رقم  7933تاريخ  ،2001/9/27املتعلق باملعلومات
املطلوبة عن العملية موضوع الشيك أو عن العملية
املصرفية السيما ما يفيد أنها مقابل تلقي مؤسسة
الصرافة مبالغ نقدية أم ال ،وعن مصدر هذه املبالغ
ووجهتها وهوية املستفيد وصاحب احلق اإلقتصادي.
ب) اإلحتفاظ باإلشعار املذكور ملدة خمس سنوات.
ج) اإلستحصال على اإلشعار املنوه عنه أعاله مباشرة
من مؤسسة الصرافة املعنية ،في حال عرض الشيك
عليه أو في حال طلب منه تنفيذ العملية املصرفية ،قبل
استالمه اإلشعار املذكور.
ثان ًيا:
عند استالمه طلب تنفيذ أي حتويل ناجت عن عملية صرافة أو
شحن اوراق نقدية و/أو "معادن ثمينة" الى اشخاص ثالثني في
لبنان مهما بلغت قيمة املبلغ احملول:
أ) التأكد من استالمه اإلشـعار املنصوص عليه فـي البند
( )2من املـادة التاسـعة من النظام التطبيقي لقانون
تنظيم مهنة الصرافة.
ب) اإلحتفاظ باإلشعار املذكور ملدة خمس سنوات.
 .3على املصرف إعالم مصرف لبنان ،فور ًا ،عند تلكؤ مؤسسة
صرافة عن إرسال اي من االشعارين املذكورين في البند
( )2أعاله.
 .4يحظر على املصرف:
• فتح اي حساب الي مؤسسة صرافة قبل االستحصال
على موافقة "وحدة التحقق" املنصوص عليها في املادة
 10ادناه.
بناء
• فتح حسابات ملؤسسات الصرافة او تنفيذ حتاويل ً
لطلبها لغايات غير تلك احملددة في النظام التطبيقي
لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان.
• ان يقبل او يقوم بعملية استبدال عمالت لصالح اية
مؤسسة صرافة اال في حال كانت هذه االخيرة عميلة
لدى املصرف املعني.
 .5على املصرف عند اصداره دفتر شيكات لصالح اي
مؤسسة صرافة ان ُيضمن الشكات كافة عبارة «ال يدفع
اال للمستفيد االول».
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املادة 8

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

 .4تشغيل حساب بصورة أساسية لتحويل مبالغ كبيرة
إلى بلدان أجنبية أو لتلقي حتويالت كبيرة منها ،في
يبرر مثل هذه العمليات.
حني يظهر أن نشاط العميل ال ّ
 .5العمليات الكبيرة أو املتكررة املتصلة بنشاط عميل
خارجي (أوف  -شور) والتي يتبني أنها غير متناسبة
مع حجم نشاط العميل.
 .6إستبدال كميات نقدية بطلبات حتاويل إلكترونية أو
شيكات مصرفية.

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

 .9صرف أو تلقي شيكات تُدفع حلامله مصدرة في
بلد أجنبي أو مسحوبة ألمر شخص ومظهرة من
أشخاص سابقني للمودع أو شيكات مببالغ متنوعة
قد تكون غير مرتبطة بعمليات جتارية أو زعم بأنها
متأتية من املقامرة.
 .10حصول إيداعات نقدية و/أو حتاويل مصرفية يعقبها
سحوبات مباشرة ومتعددة.
 .11وجود حسابات عديدة ألحد العمالء ال تبررها طبيعة
عمله أو إجراء حتويالت نقدية كثيرة في ما بني وعبر
هذه احلسابات.
 .12حصول إيداعات نقدية و/أو حتاويل مصرفية في وقت
ال ينتج نشاط العميل هذا احلجم من األموال.
 .13إيداع شيكات مصرفية/سياحية في حساب بإسم
شركة/مؤسسة ال تبرر طبيعة عملها ذلك.

 .14حصول عمليات نقدية و/أو حتويالت مصرفية تبدو
غير عادية بالنسبة ملوقع الفرع.
 .15العمليات املصرفية التي تنفذ الكتروني ًا ()E-Banking
والتي تبدو غير إعتيادية.

 .16حصول حتاويل بني حسابات مؤسسة صرافة

 .17حصول ايداع نقدي ناجت عن عملية بيع عقار يعقبه
سحب املبلغ او حتويله الى الشاري او الى اي
شخص يعينه هذا االخير وذلك بحجة الغاء عملية
البيع.

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 مراقبة احلسابات والعمليات،
التي تنطبق عليها املؤشرات كتلك املذكورة أعاله،
باالستناد الى منط العميل ( )Customer Profiling
وان تستخلص تقارير دورية عنها (يومية ،أسبوعية،
شهرية ،سنوية).
ج) أن تتخذ تدابير كافية ملنع سوء استغالل التطورات
التكنولوجية في تبييض األموال أو متويل اإلرهاب.

ح)
ط)
ي)

تعاميم

وحسابات أخرى السيما تلك العائدة الحد اصحابها
او شركائها او مساهميها او مدرائها او مفوضي
التوقيع عنها او افراد عائلتهم (زوج واصول وفروع)
خصوص ًا اذا استتبع ذلك بعمليات سحب.

ز)

العمالء الذين يتعاملون وفق صيغة العقود اإلئتمانية
( )Fiduciaryأو عن طريق التراست (.)Trust
جزئيا من
كليا أو
ً
الشركات ذات الرأس املال املكون ً
أسهم حلامله (.)Bearer Shares
العمالء من رعايا دول أو مقيمني في دول ال تطبق
توصيات مجموعة العمل املالي أو تطبقها بشكل غير
ٍ
كاف.
اجلمعيات التي ال تتوخى الربح ،سيما تلك املنشأة
حدي ًثا والتي ليس لديها برامج ومصادر متويل
واضحة.

 .2مخاطر البلد (:)Country Risk

أ) صرامة القوانني املتعلقة مبكافحة تبييض األموال
ومتويـل اإلرهاب وفعاليـة األجهزة الرقابيـة والقـضائية
املوجلـة بتطبيقها.
ب) وجود سرية مصرفية.
ج) وضع البلد في ما خص الفساد واجلرمية املنظمة.

 .3مخاطر اخلدمات (:)Service Risk

أ) إدارة احملافظ اخلاصة (.)Private Banking
ب) حســابات الدفــع ( :)Payable Through Accounts
املادة 9
وهـــي حســـابات تفتحهـــا املصـــارف أو املؤسســـات
على املصارف:
املاليـــة لـــدى مصـــارف أخـــرى وتضعهـــا بتصـــرف
ً
أول:
عمالئهـــا الســـتعمالها مباشـــر ًة أو مـــن خـــال
إعتماد مقاربة مبنية على املخاطر ()Risk Based Approach
حســـابات متفرعـــة.
لتصنيف العمالء والعمليات وفق درجات املخاطر التالية:
ج) العمل املصرفي اإللكتروني (.)Electronic Banking
مخاطر محدودة ( )Low Riskومخاطر متوسطة (Medium
ثان ًيا:
 )Riskومخاطر عالية (.)High Risk
	وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على املخاطر
تؤخذ باإلعتبار ،على سبيل الذكر ال احلصر ،املخاطر التالية:
(  )Risk Based Controlواعتماد ،كحد أدنى و في ما
 .1مخاطر العميل (:)Customer Risk
خص العمالء و"اصحاب احلق االقتصادي" (Beneficial
 )Ownersواألشخاص املعرضني سياسي ًا وأفراد
أ) العمالء ذوو املهن املعتمدة اساس ًا على االموال
والعمليات
عائالتهم واألشخاص املقربني منهم،
النقدية (الصرافة ،جتارة الذهب واالحجار الثمينة،
املصنفـة بدرجة مخاطر عالية)High Risk ( 
املطاعم واملالهي الليلية ،الشركات العقارية ،جتارة
وفق ًا لتصنيف املخاطر (  ،)Risk Scoringالتدابير
السيارات ،كونتوارات التسليف ،املؤسسات غير
واإلجراءات املع ّززة التالية:
املصرفية التي تقوم بالتحاويل النقدية بالوسائل
االلكترونية.)...
ب) األشـــخاص املعرضـــون سياســـي ًا (Politically
 )Exposed Persons - PEPsوف ــق تعري ــف مجموع ــة
العمـــل املالـــي.
ج) شركات «األوف  -شور» (.)Offshore
د) الشركات املوجودة في بلدان معروفة بأنها جنات
ضريبية (.)Tax Heaven
وجاهيا (Non
هـ) العمالء الذين ال يتعاملون
ً
 )Face-to-Face Customersمع املصرف.
و) العمالء الذين يتعاملون فقط من خالل وسطاء
(.)Intermediaries

.1
.2

.3
.4

زيادة التوعية حول أهمية التشدد في املراقبة وإعطائها
أولوية والقيام باملتابعة املستمرة املعززة لعالقة العمل.
االستحصال على معلومات أكثر تفصي ً
ال عن العمالء
واصحاب احلق االقتصادي(Beneficial Owners( 
) (Increased KYC Levelsالسيما حتديد مصدر
ثروتهم.
احلصول على موافقة اإلدارة العليا ،للتعامل أو
استمرار التعامل مع العمالء ولتنفيذ العمليات ،مبا
يتناسب مع درجة املخاطر احملددة.
إجــراء مراجعــة دوريــة للعالقــة مــع العمــاء
(.)Periodic review of relationship
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 .5إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف املشابه املعتمد (Peer
.)Comparison

 .6وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل أو "اصحاب
احلق االقتصادي" ( )Beneficial Ownersأشخص ًا
معرضني سياسي ًا.
ثال ًثا:
األخذ بعني اإلعتبار الفترة الزمنية لنشوء العالقة مع العميل
وحسن التعامل معه.

راب ًعا:
اإلستعانة ببرامج املعلوماتية املتخصصة إلجراء الرقابة الالزمة
وفق التصنيف املعتمد.
خامسا:
ً
إعتماد سياسة خاصة ،تستند إلى املوجبات املنصوص عليها
في هذه املــادة ،لتصنيف املخاطر وحتديد إجــراءات الضبط
املطلوب تنفيذها من قبل املعنيني.

املادة  9مكرر
ً
أول:

يتم حتديد صاحب احلق االقتصادي بالنسبة للعمالء من
االشخاص املعنويني واتخاذ االجــراءات الالزمة ملعرفة هوية
هؤالء االشخاص وذلك على الشكل التالي:
 .1حتديد هوية كل شخص طبيعي ميلك ،بصورة مباشرة أو
غير مباشرة ،ما يوازي أو يزيد عن  %20على االقل في
رأسمال الشخص املعنوي.
 .2في حال وجود شك مبا اذا كان الشخص أو االشخاص
الطبيعيني ،احملددين وفق ًا للبند ( )1من املقطع أو ًال هذا،
هم اصحاب احلق االقتصادي أو في حال عدم وجود أي
شخص طبيعي ميلك ما يوازي أو يزيد عن  %20على االقل
في رأسمال العميل ،يتوجب عندها حتديد هوية االشخاص
الطبيعيني الذين ميارسون السيطرة على الشخص املعنوي
من خالل وسائل اخرى (كأن ميلك اكثرية حقوق التصويت
او حقوق تعيني أو اقالة اغلبية الهيئة االدارية أو الرقابية
في شخص تابع .)...
 .٣في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي ،كما هو محدد في
البندين ( )1و( )2من املقطع "أو ًال" هذا ،يتوجب عندها
اتخاذ االجراءات الالزمة لتحديد وتبيان هوية االشخاص
الذين يشغلون مناصب في االدارة العليا.

ثان ًيا:
يتم حتديد اصحاب احلق االقتصادي بالنسبة للعمالء من فئة
البنى القانونية ( )Legal Arrangementsواتخاذ االجراءات
الالزمة ملعرفة هوية هؤالء االشخاص وذلك على الشكل التالي:
 .1في ما خص الـ ( )Trustيتوجب حتديد هوية كل من:
• املوصي ()Settlor
• الوصي ()Trustee
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• امني احلماية ()Protector
• املستفيد ( ،)Beneficiaryوفي حال عدم حتديد أو تبيان
هويته ،فئات االشخاص الذين تأسست البنية القانونية
( )Legal Arrangementملصلحتهم.
• كل شخص طبيعي آخر ميارس حق السيطرة الفعلية
على الـ ( )Trustمن خالل متلك مباشر أو غير مباشر أو
من خالل وسائل اخرى.
يعتمد لتحديد ما ورد في البند ( )1هذا التعاريف
الواردة في قائمة املصطلحات املرفقة بالتوصيات
االربعني الصادرة عن مجموعة العمل املالي.
 .2فــي مــا خــص انــواع اخــرى مــن البنــى القانونيــة
( )Legal Arrangementsمبــا فيهــا بنــى شــبيهة
بالـــ ( ،)Trustيتوجــب حتديــد هويــة االشــخاص الذيــن
يشــغلون مواقــع شــبيهة بتلــك احملــددة فــي البنــد ( )1مــن
«ثانيــا» هــذا.
املقطــع
ً

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

على كل مصرف عامل في لبنان:
 .1إنشاء جلنة مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب
من بني اعضاء مجلس االدارة (AML/CFT Board
 )Committeeوبحيث ال يقل عدد االعضاء عن ثالثة على
ان يتم :
• تعيني رئيس لهذه اللجنة من بني هؤالء االعضاء وان
يكون مستق ً
ال ويتمتّع باخلبرات العملية الضرورية.
• حتديــد تعويضــات رئيــس واعضــاء هــذه اللجنــة.
باســتثناء الرئيــس ،ميكــن الي عضــو فــي هــذه اللجنــة
اإلشــتراك فــي الوقــت عينــه فــي عضويــة اي مــن "جلنــة
التدقيــق" أو جلنــة املخاطــر او جلنــة التعويضــات
(.)Cross Membership
ال ميكــن لرئيــس جلنــة مكافحــة تبييــض االمــوال
ومتويل االرهــاب)AML/CFT Board Committee( 
تفويــض صالحياتــه الــى أي شــخص آخــر.
 .2إنشاء وحدة التحقق من تطبيق اإلجراءات والقوانني
واالنظمة املرعية املتعلقة مبكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب ()AML/CFT Compliance Unit
وتسمى في ما بعد وحدة التحقق على أن ميتلك
املسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض
االموال أو ان يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة
الـCAMS-Certified Anti-money Laundering
 Specialistاو غيرها وان يتمتع العاملون فيها باملؤهالت
الالزمة وأن تتوفر لها املوارد الكافية للقيام مبهامها.

ذو رتبة عالية ويتمتع بخبرة وكفاءة مهنية وعلمية ،تكون
مهامه مستقلة وبحيث ال يقوم بأي عمل يتعلق بالتسويق
و يتلقى مقابله اي نوع من احلوافز (مكافآت ،تعويضات،
منح.)... ،
يتم تقييم اداء املسؤول عن مراقبة العمليات مباشرة من
قبل رئيس وحدة التحقق الذي يقوم بدوره بابالغ وحدة
املوارد البشرية و "جلنة مكافحة تبييض االموال ومتويل
االرهاب" ( )AML/CFT Board Committeeعن هذا
التقييم.

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

املادة 11

على اللجان والوحدات اإلدارية املنشأة لدى املصارف ،كل في
ما عناها ،وعلى سائر املسؤولني املعنيني في املصرف إتباع
اإلجراءات اآليلة ملراقبة ومكافحة عمليات تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب وللحؤول دون تنفيذها .تشمل هذه اإلجراءات،
على سبيل الذكر ال احلصر ،ما يلي:
 .1في ما خص جلنة مكافحة تبييض االموال ومتويل
االرهاب )AML/CFT Board Committee( املشار
إليها في البند ( )1من املا ّدة  10أعاله:
أ) مساندة مجلس االدارة في ممارسة مهامه ودوره
االشرافي في اطار مكافحة تبييض االموال ومتويل
االرهاب وفهم املخاطر ذات الصلة ومساعدته على
اتخاذ القرارات املناسبة بهذا اخلصوص.
ب) مراجعـة التقاريـر احملالـة إليهـا مـن "وحـدة التحقـق"
ومـن "وحـدة التدقيـق الداخلـي" بشـأن اإلجـراءات
املتبعـة والعمليـات غيـر االعتيادية واحلسـابات املصنفة
ذات مخاطـر عاليـة وفـق املقاربـة املبنيـة علـى املخاطر
( )Risk Based Approachجلهـة اإليداعـات
والسـحوبات النقديـة والتحاويـل واإلعفـاءات مـن تعبئة
الــ CTSوارتباطهـا بنشـاطات اقتصاديـة ،واتخـاذ
القـرارات بشـأنها.

تعاميم

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

 .2في ما خص وحدة التحقق:

أ) وضع دليل إجراءات لتطبيق أحكام قانون مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وأحكام هذا النظام
وعرضه على اللجنة املشار اليها في البند ( )1من
املا ّدة  10اعاله.
ب) وضــع أمنــوذج ملعرفــة العمــاء )(KYC
) ،(Know Your Customerيتضمــن املعلومــات
األساســية الواجــب توفرهــا عنهــم والســيما تلــك املعددة
فــي املــادة  3مــن هــذا النظــام ،علــى ســبيل الذكــر ال
احلصــر وعرضــه علــى اللجنــة املشــار اليهــا فــي البنــد
( )1مــن املــا ّدة  10اعــاه.
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
واقتراح تطويرها وفق ًا ألحدث األساليب املتبعة.

هـ) وضع برنامج لتدريب املوظفني على طرق مراقبة
العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب.

و) متابعة مالءمة 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 عشرة آالف دوالر أميركي أو ما يوازيها
وتعيني احلد األقصى لإلعفاء وتعديله تبع ًا للتطورات
االقتصادية املرتبطة بالعميل.

ز) 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.

ح) املراجعة الدورية لفعالية اإلجراءات واألنظمة املتبعة في
مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والعمل
على تطويرها ورفع إقتراحاتها بتعديل هذه اإلجراءات
واألنظمة إلى اللجنة املشار اليها في البند ( )1من
املادة  10اعاله ،التخاذ القرار املناسب .
ط) مراجعة التقارير اليومية  /األسبوعية التي تردها
من املديريات والفروع املعنية حول العمليات النقدية
والتحاويل.

ي) 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.
ك) التحقيق في العمليات غير اإلعتيادية السيما العمليات
التقرير السنوي 2٠19
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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 إلى اللجنة املشار اليها في
البند ( )1من املا ّدة  10اعاله.

ل) املوافقة على فتح حسابات ملؤسسات الصرافة.

أ)

التحقق من التزام املوظفني في الفرع بدليل إجراءات
تطبيق أحكام القوانني واألنظمة املرعية فـي مجال
مكافحـة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومن تعبئة
أمنوذج معرفة العمالء (.)KYC

م) مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع.

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

ع) التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض االموال ومتويل
اإلرهاب على مستوى املجموعة ككل ،مبا يشمل جميع
الفروع والشركات التابعة التي متتلك املجموعة اغلبية
فيها وعلى ان تتضمن هذه البرامج التدابير التالية:

د) إبالغ كل من رئيس وحدة التحقق ورئيس املصلحة
املختصة املنشأة لدى الوحدة املذكورة بأية عمليات
غير إعتيادية ومبدى تقيد الفرع باإلجراءات املطلوبة
واعداد تقارير دورية يرفعها الى كل منهما مباشرة
دون املرور مبدير او ادارة الفرع.

ن) إعداد جدول أعمال «جلنة مكافحة تبييض االموال
ومتويل االرهاب».
س) 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.

• سياسات وإجراءات لتبادل املعلومات املتعلقة
بالعناية الواجبة جتاه العمالء ومخاطر تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب.
• موجب توفير املعلومات املتعلقة بالعمالء واحلسابات
والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى
املجموعة ،عندما يكون ذلك ضروري ًا ألغراض
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب؛ وينبغي ان
تتضمن هذه املعلومات التقارير التحليلية والتقارير
عن األنشطة التي تبدو غير اعتيادية .وكذلك ينبغي
ان تتلقى ،على مستوى املجموعة ،الفروع والشركات
التابعة مثل هذه املعلومات من وحدة التحقق مبا
يتالءم ويتناسب مع املخاطر وحتليل املعلومات
والتقارير والعمليات غير االعتيادية.
• موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية
واستخدام املعلومات املتبادلة ،مبا يشمل ضمانات
لعدم إعالم أو تنبيه العميل.

 .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.
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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:

قوانين وأنظمة

ج) نشر التوعية لدى موظفي الفرع في ما يتعلق بطرق
مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب.

 .5في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:
أ) التدقيق في التحاويل التي ترد حلساب العمالء ،السيما
التحاويل اإللكترونية التي ال تتضمن اسم اآلمر
بالتحويل ( )Ordering customerأو اسم املستفيد
من التحويل ( )Beneficiary customerوالتي تتجاوز
مبلغ ًا محدد ًا ووتيرة معينة تبع ًا لطبيعة وحجم عمل
العميل ،واحلسابات التي جتري مـن خاللها عمليات
حتاويل متعددة أو خارجة عن املألوف والتحقق مـن
سالمة هذه التحاويل جلهة صحة مصادرها.
ب) إبالغ وحدة التحقق بواسطة مسؤول مراقبة
العمليات في الفرع عن أية حتاويل يكون لديه أي شك
بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض
أموال أو متويل إرهاب.
ج) االحتفاظ ملدة ال تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن
املعلومات كافة املرفقة بالتحاويل الواردة من اخلارج
والتي يتعذر إرسالها عند قيام املصرف بإجراء حتويل
داخل لبنان 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
عشرة آالف دوالر أميركي أو ما يعادلها ،أو عندما

ب) إعداد جداول بالعمليات التي تزيد قيمتها عن السقف
احملدد للعمالء املعفيني من تعبئة استمارة العمليات
النقدية ( )CTSواتخاذ اإلجراءات التقنية الالزمة
حلفظها بغية إبرازها عند طلب أجهزة التدقيق الداخلي
أو مفوضي املراقبة أو "هيئة التحقيق اخلاصة".
ج) إبالغ "وحدة التحقق" بواسطة مسؤول مراقبة العمليات
في الفرع عن عمليات اإليداع النقدي التي يشـك بأنها
متعلقة بتبييض أمـوال أو متويل إرهاب والتي يتعذر
االستحصال على املستندات الداعمة (Supporting
 )Documentsاملتعلقة بها.

 .7في ما يعني املسؤول عن قسم الشيكات:
أ)

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

ب) إبالغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات
في الفرع عن أية شيكات يرى أنها مشبوهة.
ج) التأكد من عدم إيداع الشيكات في احلساب قبل
حتصيلها بصورة نهائية من املصارف الصادرة عنها.

 .8في ما يعني مدير الفرع:
أ) –
ب) مراجعة عمليات فتح احلسابات واملوافقة على إعفاء
بعض العمالء من تعبئة إستمارة العمليات النقدية
( )CTSوحتديد سقوف اإلعفاءات وذلك باإلستناد إلى
معايير تبرر هذه اإلعفاءات والسقوف ،على أن يرفع
أسماء العمالء املعفيني وسقوف اإلعفاءات إلى "وحدة
التحقق" 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 لالطالع على
أعمالهم وتقييم حركة حساباتهم ووضع تقرير بـذلك
وإرسال نسخة عنه إلى "وحدة التحقق" إذا تضمن
التقرير إشارة إلى عمليات غير اعتيادية.

 .9في ما يعني كل من املصلحتني املنشأتني لدى "وحدة التحقق"
املذكورتني في البند ( )4من املادة  10من هذا القرار:
أ)

التأكد من تطبيق معايير مراقبة العمليات في املركز
والفروع التي تشرف عليها اي من املصلحتني جلهة
التزامها بقواعد مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

ب) اعداد تقرير شهري مبالءمة االجراءات في املركز

تعاميم

جتري إيداعات نقدية متعددة بقيم تقل عن هذا املبلغ
ويبلغ أو يفوق مجموعها  /10 000/د.أ أو ما يعادله.

والفروع مع متطلبات مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب على ان يحفظ هذا التقرير في االدارة العامة.

املادة 12
ً
أول:

القسم اخلامس :أحكام ختامية

على كل مصرف:
 .1تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة واملتعلقة
بعمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتتضمن،
على األقل ،األسماء التي جرى تعميمها من قبل
هيئة التحقيق اخلاصة واسماء اصحاب احلسابات
املشكوك فيها واملبلغ عنها من قبله ،وعليه إبالغ "هيئة
التحقيق اخلاصة" عن أية حسـابات تفتح الحق ًا ألي
من هؤالء األشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة
أو مبوجب وكالة ما لم يصدر قرار عن هيئة التحقيق
اخلاصة يفيد عن عدم وجود ،حالي ًا ،اسباب جدية
تبرر الشكوك املثارة حول اي من هؤالء االشخاص.
 .2تدريب املوظفني بشكل مستمر وإشراك املـسؤولني
عـن البرنـامج التدريبي واملوظفني املعنيني في احللقات
الدراسية والندوات واحملاضرات املتعلقة بـهذا
املوضوع بغيـة االطالع 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 على ان
يشمل حتديد العالقة بني املو ّكل والوكيل.
 .5فرض معايير عالية لالستقامة والنزاهة والكفاءة عند
توظيف العناصر البشرية.
 .6الطلب من املوظفني ،حتت طائلة املسؤولية ،التزام
السـرية التامـة وعدم إعالم العمالء أو السماح بإعالمهم
أو إعالم غيرهم من األطراف بأن املصـرف أبلغ أو
سـوف يقـوم بإبالغ هيئـة التحقيق اخلاصـة في
حال وجود تـأكيدات أو شـكوك بوجود عمليات تبييض
أموال أو متويـل إرهـاب أو عنـد قيـام هيئـة التحقيق
اخلاصـة  باالستعالم أو بالتدقيق فـي عمليـاتهم أو فـي
حسـاباتهم ،قبـل صـدور قـرار عـن هـذه األخيـرة برفع
السرية املصرفية عن هذه احلسابات وإبالغ أصحاب
العالقة.

 .7عند االستعانة بخدمات الوسطاء أمثال (& Brokers
 ،)Introducersأو عند االستعانة بطرف ثالث يكون

جزء ًا من نفس املجموعة املالية ،عدم التعامل إال مع
وسطاء يسـتوفون املعـايير املطلوبة مـن املصارف
واملؤسسات املالية جتاه عمالئها واحلصول منهم فور ًا
على املعلومات املطلوبة مبوجب مبـدأ العنايـة الواجبـة
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وعلى نسخ من الوثائق الالزمـة عند الطلب على ان
يكون املصرف هو اجلهة املسؤولة بشكل نهائي عن
هذه التدابير ،باإلضافة إلى ذلك عند التعامل مع
أطراف ثالثة متواجدة خارج لبنان يتوجب اتخاذ
احليطة واحلذر واالخذ بعني االعتبار املعلومات املتوفرة
عن مستوى مخاطر الدول املتواجدة فيها سيما تلك
التي ال تطبق توصيات مجموعة العمل املالي أو تطبقها
بشكل غير ٍ
كاف.

 .8مسك وتيومي سجل خاص يتضمن اسماء اصحاب
احلق االقتصادي الذين مت حتديدهم بالنسبة لكل
عميل /شخص طبيعي وذلك فقط عند وجود
اختالف بني العميل وبني صاحب احلق االقتصادي
وألي عميل /شخص معنوي.

 .٩حتديد وتقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
التي قد تنشأ نتيجة تطوير منتجات جديدة وممارسات
مهنية جديدة ،مبا في ذلك الوسائل اجلديدة لتقدمي
اخلدمات ،وتلك التي تنشأ عن استخدام تقنيات
جديدة أو قيد التطوير في ما يتعلق بكل من املنتجات
اجلديدة واملوجودة سابق ًا ،وإجراء تقييم للمخاطر
قبل إطالق هذه املنتجات أو املمارسات أو التقنيات
أو استخدامها واتخاذ تدابير مناسبة إلدارة تلك
املخاطر وخفضها.

ثان ًيا:
على الفروع والشركات التابعة العاملة في اخلارج التي متتلك
املصارف اللبنانية أغلبية فيها اعتماد ،كحـد أدنى ،اإلجراءات
املنصوص عليها فـي هـذا النـظام وفـي حـال تعـذر ذلك نتيجة
تعارضـها مـع أحكام الــقوانني واألنظمــة امللزمــة املعمول بها
في مكان وجود الفرع أو الشركة التابعة على املصرف إعالم
هيئة التحقيق اخلاصة بذلك.
ثال ًثا:
على كل مصرف لبناني تطبيق اجراءات العناية الواجبة على
عمالء اي من فروعه في اخلارج في حال تنفيذه عملية او فتحه
حساب ًا في لبنان لصالح اي من هؤالء العمالء ،حتى وان كانت
هذه الفروع في اخلارج تقوم ايض ًا بإجراءات العناية الواجبة.

املصرف ،على األقل وعلى سبيل الذكر ال احلصر مبا يلي:

أ)

التقيد بأحكام املواد  11، 10 ،6 ،5 ،4 ،3و  12من
هذا النظام.

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

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

املادة 14

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

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١
موجه لهيئات االستثمار اجلماعي

املادة 13

على مفوض املراقبة لدى املصرف:

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

على هيئات االستثمار اجلماعي ان تتقيد ،في ممارستها
لنشاطها ،بأحكام قانون مكافحة تبييض االمــوال ومتويل
االرهــاب وبالنصوص التنظيمية وبالتوجيهات الصادرة عن
مصرف لبنان و/أو عن هيئة التحقيق اخلاصة بهذا اخلصوص
مبا فيه تعريف وحتديد هوية «صاحب احلــق االقتصادي»
(.)Beneficial Owner

تعاميم

املادة الثانية

 .2شحن االوراق النقدية والقطع املعدنية والسبائك املعدنية
واملسكوكات.

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٦حزيران ٢٠١٨
حـاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١

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

بناء لطلب عمالئها بتنفيذ عمليات حتاويل صادرة او
 .4القيام ً
واردة من اخلارج او من الداخل لصالح اشخاص ثالثني في
لبنان او في اخلارج تفوق مبلغ  /1500/د.أ.

موجه ملؤسسات الوساطة املالية

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

املادة االولى

على مؤسسات الوساطة املالية ان تتقيد ،في ممارستها
لنشاطها ،بأحكام قانون مكافحة تبييض االمــوال ومتويل
االرهــاب وبالنصوص التنظيمية وبالتوجيهات الصادرة عن
مصرف لبنان و/أو عن هيئة التحقيق اخلاصة بهذا اخلصوص
مبا فيه تعريف وحتديد هوية «صاحب احلق االقتصادي»
(.)Beneficial Owner

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 2
موجه لـ «كونتوارات التسليف»

املادة الثانية عشر

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٢٦حزيران ٢٠١٨
حـاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

على كونتوارات التسليف التقيد بالنصوص القانونية
والنصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان
وجلنة الرقابة على املصارف في كل ما ال يتعارض مع احكام
هذا القرار سيما منها تلك املتعلقة:
• مبكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب مبا فيه تعريف
وحتديد هوية صاحب احلق االقتصادي.
بيروت ،في  ٢١كانون الثاني ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 2
موجه للمؤسسات املالية
(اضيفت موجبات املادة السابعة مكرر مبوجب تعميم مصرف
لبنان الوسيط رقم  274تاريخ )2011/٨/22

املادة السابعة مكرر

يحظر على املؤسسات املالية كافة:
حصرا بغية تنفيذ عمليات
 .1القيام بعمليات الصرافة اال
ً
متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن
اطار حتقيق موضوعها.
التقرير السنوي 2٠19

99

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 3
النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة
(اضيفت موجبات المادة السابعة عشرة بموجب تعميم
مصرف لبنان الوسيط رقم  ٥٢٨تاريخ )2019/9/19

القسم اخلامس :أحكام مختلفة
املادة التاسعة

ـور ا املصرف
ُيطلب من كل مؤسسة صرافة أن تـ ّ
ـزود فـ ً
املعني:
 .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
حصريا 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 اإلجراء  ات 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
حصرا بإحدى الطرق التالية:
و/أو «املعادن الثمينة» القيام بذلك
ً
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• تسليم العميل مبالغ نقدية و/أو «معادن ثمينة»،
وفقًا 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.
 .2يحظر على مؤسسات الصرافة من الفئة «أ» القيام بأي
عملية حتويل تفوق مبلغ  ١،٥٠٠د.أ .غير ناجتة عن عملية
صرافة أو شحن عن طريق استالم مبالغ نقدية من عمالئها
وحتويلها عبر حساباتها لدى املصارف إلى أشخاص
ثالثني سواء في لبنان أو في اخلارج.

 .٣يحظر على مؤسسات الصرافة القيام بأي عمليات من أي
نوع كان (عمليات صيرفة أو غير صيرفة) ،مسجلة داخل
ميزانيتها أو خارجها ،مع الشركات أو الصناديق املشتركة
جزئيا،
كليا أو
ً
لالستثمار التي تكون اسهمها أو حصصهاً ،
حلامله أو مملوكة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،من
قبل شركات أو صناديق مشتركة لالستثمار اسهمها أو
جزئيا ،حلامله.
كليا أو
ً
حصصهاً ،

املادة الرابعة عشرة

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

املادة اخلامسة عشرة

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

 .2أن تقوم بتعيني ضابط امتثال )(Compliance officer

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

املادة السادسة عشرة

على مؤسسات الصرافة التقيد بالقوانني النافذة وباألنظمة
الــصــادرة عن مصرف لبنان وبصورة خاصة تلك املتعلقة
مبكافحة تبييض االمــوال ومتويل االرهــاب مبا فيه تعريف
وحتديد هوية "صاحب احلق االقتصادي.

املادة السابعة عشرة:

يطلب من مؤسسات الصرافة كافة إبالغ مصرف لبنان عن
أي تعديل أو تغيير على املعلومات الواردة في الالئحة املفصلة
عن مؤسسات الصرافة املنشورة على موقعه اإللكتلروني فور
حصوله.
بيروت ،في  27أيلول 2001
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٦٣
موجه للمصارف وللمؤسسات املالية وللمؤسسات املصدرة
لبطاقات اإلئتمان والوفاء
(بعد التعديل الذي أدخله التعميمني الوسيطني رقم  ٤١٥تاريخ
 ٢٠١٦/٣/٢٤ورقم  ٤١٨تاريخ  ٢٠١٦ /٤/٢٢وبعد آخر
تعديل أدخله التعميم الوسيط رقم  ٤٩٨تاريخ )٢٠١٨/٦/١٣

املادة الثانية مكرر

يحظر على املصارف واملؤسسات املصدرة لبطاقات
االئتمان والوفاء ،اصدار أو ترويج بطاقات مسبقة الدفع.
)(Prepaid Cards

تعاميم

 .3أن تعمل على إخضاع ضابط اإلمتثال باستمرار لدورات
تدريبية في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب أو على حصوله على شهادات متخصصة في
هذا املجال كشهادة الـ  CAMS - Certified Anti-
 money Laundering Specialistاحملددة في القرار
األساسي رقم  9286تاريخ  2006/3/9املرفق بالتعميم
األساسي رقم .103
 .4أن تنظم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة املتعلقة بعمليات
تبييض األمــوال ومتويل اإلرهــاب وتتضمن ،على األقل،
األسماء التي جرى تعميمها من قبل هيئة التحقيق اخلاصة.
ٍ
بشكل دوري من مؤهالت العاملني لديها ومن
 .5أن تتأكد
الصفات األخالقية التي يتمتعون بها.
متنح مؤسسات الصرافة التي تكون في وضع غير متوافق مع
أحكام البندين ( )2و( )4من هذه املادة مهلة تنتهي بتاريخ
 2012/1/2لتسوية أوضاعها.

ال تعتبر ،مبفهوم هذه املادة ،من البطاقات مسبقة الدفع احملظر
اصدارها:

• البطاقات املرتبطة بحساب مصرفي واملصدرة باسم
شخص معني (كالبطاقات املرتبطة بحساب عميل
واملصدرة باسمه او باسم احد أفراد عائلته والبطاقات
طبيعيا
شخصا
املصدرة بناء لطلب رب العمل ،ان كان
ً
ً
معنويا ،لدفع رواتب أو مخصصات العاملني
أو
ً
لديه.)...
• البطاقات الصادرة بطلب من املنظمات الدولية الشرعية
واملخصصة للمساعدات االنسانية واالجتماعية احمللية
شرط احلصول على موافقة مصرف لبنان.

املادة اخلامسة مكرر

على املؤسسات املصدرة لبطاقات االئتمان والوفاء التقيد
بالقوانني النافذة وباألنظمة الصادرة عن مصرف لبنان وبصورة
خاصة تلك املتعلقة مبكافحة تبييض االموال ومت ويل االرهاب
مبا فيه تعريف وحتديد هوية «صاحب احلق االقتصادي».
بيروت ،في  ١٠حزيران ١٩٩٩
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 69
موجه للمصارف وللمؤسسات املالية وللمؤسسات التي
تتعاطى العمليات املالية واملصرفية بالوسائل اإللكترونية
(ع ّدلت موجبات البند  ٨من املادة  5مبوجب تعميم مصرف
ُ
لبنان الوسيط رقم  ٤٩٨تاريخ  2018/6/13وأضيفت
موجبات البند  21من املادة  5مبوجب تعميم مصرف لبنان
الوسيط رقم  529تاريخ )2019/9/19

املادة اخلامسة

على جميع املؤسسات غير املصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل
النقدية داخل لبنان بالوسائل االلكترونية ،ان:
 .٨تتقيد بالقوانني النافذة وباالنظمة الصادرة عن مصرف
لبنان وبصورة خاصة تلك املتعلقة مبكافحة تبييض االموال
ومتويل االرهاب مبا فيه تعريف وحتديد هوية «صاحب
احلق االقتصادي».

 .٢١تنشر على موقعها االلكتروني ،الئحة مبواقع/نقاط خدمة
التحاويل االلكترونية ()Points of Electronic Transfers
وأي تعديل يطرأ على هذه الالئحة فور حصوله .يجب أن
تتضمن هذه الالئحة على االقل املعلومات التالية :اسم
املركز ،العنوان (قضاء ،بلدة ،شارع) ،اسم املسؤول عن
املركز ،رقم الهاتف...
التقرير السنوي 2٠19
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املادة التاسعة

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

املادة التاسعة مكرر

على أي من املؤسسات احملــددة في البندين ( )3و( )4من
«املادة  »2من هذا القرار والتي تقوم بعمليات التحاويل النقدية
بالوسائل اإللكترونية التقيد على االقل مبا يلي:
 .1التحقق من هوية الزبائن وعناوينهم باالستناد الى وثائق
رسمية.
 .2مسك سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل منها
مبلغ  10،000د.أ .او ما يعادله.

 .3االحتفاظ بصور عن الوثائق الرسمية (هوية الزبائن،
العنوان) وعن املستندات املتعلقة بالعمليات التي تفوق
قيمة كل منها مبلغ  10،000د.أ .او ما يعادله ملدة ال تقل
عن خمس سنوات.

 .4وضع نظام ضبط داخلي ()Internal Control System
فاعل ملكافحة تبييض االمــوال ومتويل االرهــاب يشمل
كحد ادنى:
ٍ
كاف وفعال ملكافحة تبييض
أ) وضع دليل إجراء  ات
األموال ومتويل اإلرهاب يشمل إجراء  ات العناية
الواجبة املطلوبة جتاه العمالء التي تتكرر عملياتهم
وتفوق مبلغ معني.
ب) تعيني ضابط امتثال ( ،)Compliance Officerعلى
أن يخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا املجال.

ج) اعتماد برامج معلوماتية ملراقبة العمليات.

د) قيام ضابط االمتثال بإعداد تقارير دورية عن
مراقبة العمليات ترتكز على املخاطر (Risk Based
 )Approachوعن مدى التقيد باالجراء ات املطلوبة،
أيضا مدى إلتزام الوكالء
على ان تشمل تقاريره
ً
الثانويني باإلجراء  ات واالنظمة.
هـ) تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة املتعلقة
بعمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تتضمن
على األقل ،األسماء التي تعمم من قبل «هيئة
التحقيق اخلاصة» واالسماء املبلغ عنها من قبل
املؤسسة املعنية الى الهيئة املذكورة وحتديثها بصورة
مستمرة.
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قوانين وأنظمة

 .5إبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» عن تفاصيل العمليات التي
متويل لإلرهاب.
تبييضا لألموال أو
يشتبه أنها تخفي
ً
ً

 .6الطلب مــن املوظفني لديها ،حتــت طائلة املسؤولية،
عدم إعالم العمالء عند قيام «هيئة التحقيق اخلاصة»
باإلستعالم أو بالتدقيق في عملياتهم اال في حال صدور
قرار عن هذه الهيئة يفيد بذلك.

 .7تزويد «هيئة التحقيق اخلاصة» بنسخة عن التقرير السنوي
الذي يعده مفوض املراقبة لديها واملتعلق بالتحقق من
اجراء ات مكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب املطبقة
في املؤسسة املعنية ومدى فاعلية هذه االجراء ات وذلك في
مهلة اقصاها نهاية شهر نيسان الذي يلي السنة املالية
املنصرمة.
بيروت ،في  30آذار 2000
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ٨١
موجه للمصارف وللمؤسسات املالية
(اضيفت موجبات البند  7من املادة األولى مبوجب تعميم
مصرف لبنان الوسيط رقم  411تاريخ 2016/٢/29
وموجبات البند  10من املادة األولى مبوجب تعميم مصرف
لبنان الوسيط رقم  521تاريخ )2019/٧/18

املادة األولى :البندين ( )7و ()10

	.٧يحظر على املصارف واملؤسسات املالية القيام بأي عمليات
من أي نوع كان ،مصرفية أو مالية أو غير مصرفية أو غير
مالية ،مسجلة داخل ميزانياتها أو خارجها ،مع الشركات
أو الصناديق املشتركة لالستثمار التي تكون اسهمها أو
حصصها ،كلي ًا أو جزئي ًا ،حلامله أو مملوكة ،بصورة مباشرة
أو غير مباشرة ،من قبل شركات أو صناديق مشتركة
لالستثمار اسهمها أو حصصها ،كلي ًا أو جزئي ًا ،حلامله.
 .١٠أوال ً:
	يحظر على املصارف واملؤسسات املالية ،منح أو جتديد
تسهيالت الــى أي مؤسسة أو شركة حجم اعمالها
السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية
مليون ليرة لبنانية اال ضمن الشرطني التاليني مجتمعني:
•	ان يكون قد مت االستحصال من املؤسسة أو الشركة
على بيانات مالية مدققة وفق ًا لألصول (امليزانية وحساب
االرباح واخلسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم
الدراسة االئتمانية على اساس هذه البيانات.
•	ان تكون هذه البيانات مطابقة لتلك املقدمة الى
االدارة الضريبية.

بيروت ،في  ٢١شباط ٢٠٠١
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 89
موجه للمصارف وملؤسسات الصرافة

عمليات شحن األوراق النقدية و«املعادن الثمينة»

(اضيفت هذه املوجبات مبوجب تعميم مصرف لبنان الوسيط
رقم  263تاريخ )2011/٥/21

املادة االولى

على مؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن االوراق النقدية
و/أو القطع والسبائك املعدنية واملسكوكات (في ما يلي «املعادن
الثمينة») من والى لبنان التقيد بالشروط التالية مجتمعة:
 .1ان تكون من الفئة (أ) وان ال يقل رأسمالها املخصص
للمركز والفروع عن خمسة مليارات ليرة لبنانية.
 .2ان تقوم بتعيني مفوض مراقبة على اعمالها من بني
عامليا.
الشركات املعروفة
ً
 .3أن تقوم بفصل القيود احملاسبية لعمليات شحن االوراق
النقدية و/أو «املعادن الثمينة» عن القيود املتعلقة بعملياتها
االخرى.
 .4ان تتقيد بأحكام قانون مكافحة تبييض االموال وسائر االنظمة
الصادرة عن مصرف لبنان وعن هيئة التحقيق اخلاصة بهذا
اخلصوص السيما نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب ،حيث ينطبق.
 .5ان تقوم بتعيني ضابط امتثال ()Compliance officer
تقيد
أو وحدة امتثال ( )Compliance unitبغية مراقبة ّ
املؤسسة بالقوانني املرعية االجراء وباالنظمة والتوصيات
الصادرة عن مصرف لبنان وعن جلنة الرقابة على
املصارف وهيئة التحقيق اخلاصة السيما نظام مراقبة
العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض االموال
ومتويل االرهاب ،حيث ينطبق.

تعاميم

ثاني ًا:
	تعطى املصارف واملؤسسات املالية التي تكون في وضع
مخالف ألحكام املقطع "أو ًال" من البند ( )10هذا مهلة
حدها االقصى  2020/9/30لتسوية اوضــاع ملفات
التسليف العائدة لعمالئها.
	وعلى املصارف واملؤسسات املالية طلب التسديد الفوري
لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خالل املهلة املشار اليها
اعاله واال ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير
منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة املمنوح بها
القرض مبا يوازي قيمته لغاية امتام تسوية اوضاعه.

 .6ان تعمل على اخضاع ضابط االمتثال أو رئيس وحدة
االمتثال باستمرار لدورات تدريبية في مجال مكافحة
تبييض االموال ومتويل االرهاب أو على حصوله على
شهادات متخصصة في هذا املجال كشهادة الـ CAMS
- Certified Anti-money Laundering Specialist

احملددة في القرار االساسي رقم  9286تاريخ
 2006/3/9املرفق بالتعميم االساسي رقم .103
 .7ان تقوم بتعيني مسؤول تدقيق داخلي (Internal Audit
 )Officerللقيام بعمليات التدقيق الداخلي على عملياتها.
متنح املؤسسات املعنية مهلة تنتهي بتاريخ 2011/12/31
للتقيد بأحكام البنود ( )2و( )3و( )5و( )7من هذه املادة
وبتاريخ  2012/3/31للتقيد بأحكام البند ( )1منها.

املادة الثانية

على املصارف ومؤسسات الصرافة التي تقوم بشحن االوراق
النقدية و/أو «املعادن الثمينة» من والى لبنان ان تقوم بتزويد
جلنة الرقابة على املصارف ومديرية الصيرفة في مصرف لبنان
في نهاية كل شهر ولكل عملة وكل معدن ،مبا يلي:
أ) وضعية شهرية معدة وفقًا لالمنوذج رقم ( )1تفصل بشكل
واضح اجمالي حجم عمليات شحن االوراق النقدية و/أو
«املعادن الثمينة» ،من والى لبنان.

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

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

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

املادة الثالثة

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

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

املادة اخلامسة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة السادسة

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

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 111
موجه للمصارف وللمؤسسات املالية وملؤسسات
الوساطة املالية ولشركات اإليجار التمويلي
وملؤسسات الصرافة وللجمهور
عمليات التحاويل النقدية وفقًا لنظام احلوالة
(بعد التعديل الذي أدخله التعميم الوسيط رقم 337
تاريخ )2013/٩/20

املادة األولى

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

املادة الثانية

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

املادة الثالثة

على كل مؤسسة صرافة من الفئة (أ) ترغب القيام بعمليات
التحاويل عن طريق نظام «احلوالة» أن:
104

قوانين وأنظمة

خطيا بذلك.
 .1تعلم ،مسبقًا ،مصرف لبنان
ً

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

املادة الرابعة

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

املادة اخلامسة

على كل مؤسسة صرافة متارس عمليات «احلوالة» ،اتخاذ
االجراء ات والتدابير كافة املتعلقة بتطبيق املوجبات املفروضة
عليها مبوجب االحكام القانونية النافذة السيما قانون مكافحة
تبييض االموال وسائر االنظمة الصادرة عن مصرف لبنان
وعن جلنة الرقابة على املصارف وعن «هيئة التحقيق اخلاصة»
وان تقوم بشكل خاص بالتقيد باملوجبات املنصوص عليها في
القرار االساسي رقم  11323تاريخ  2013/1/12املتعلق
بانشاء دائرة امتثال باالضافة الى وضع اجراء ات وتدابير ترتكز
على املخاطر عند التحقق من تفاصيل كل عملية حوالة (واردة
او خارجة).

املادة السادسة

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

املادة السابعة

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

املادة الثامنة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة التاسعة

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

تعاميم

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
 )Accountsوالتشدد في تطبيق إجراء  ات العناية الواجبة
املعززة ( )Enhanced Due Diligenceعلى العمالء املعنيني.

املادة الثانية

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

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 126
موجه للمصارف واملؤسسات املالية

عالقة املصارف واملؤسسات املالية مع املراسلني

املادة األولى

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

أ)

املادة الثالثة

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

املادة الرابعة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة اخلامسة

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

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

احلق اإلقتصادي واإلستحصال على املعلومات
املطلوبة ووضع إجراء  ات 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 وفقًا للقوانني
واألنظمة واإلجراء  ات والعقوبات والتقييدات املقررة من قبل
املنظمات الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية
في بالد هؤالء املراسلني.

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 136
موجه للمصارف وللمؤسسات املالية ولسائر املؤسسات
اخلاضعة لترخيص أو لرقابة مصرف لبنان

املادة االولى

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

 .2ابالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» في حال وجود تشابه بني
اسم احد عمالئها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة على
اللوائح الصادرة مبوجب قرارات مجلس االمن املنوه عنها
في البند ( )1اعاله و/أو الصادرة عن جلان العقوبات
اخلاصة.

املادة الثانية

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

املادة الثالثة

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

املادة الرابعة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة اخلامسة

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

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 13٧
موجه للمصارف وللمؤسسات املالية
ولسائر املؤسسات اخلاضعة لرقابة مصرف لبنان
اصول التعامل مع القانون االميركي الصادر
بتاريخ  ٢٠١٥/١٢/١٨ومع انظمته التطبيقية

املادة االولى

على املصارف واملؤسسات املالية ،ضمن اطار تطبيقها
الحكام القرار االساسي رقم  ١٠٩٦٥تاريخ ٢٠١٢/٤/٥
املرفق بالتعميم االساسي رقم  ١٢٦املتعلق بعالقة املصارف
واملؤسسات املالية مع املراسلني ،وعلى سائر املؤسسات
اخلاضعة لرقابة مصرف لبنان ،كل في ما خصها ،ان تقوم
على كامل مسؤوليتها ،مبا يلي:

ً
أول:
بتنفيذ عملياتها مبا يتناسب مع مضمون القانون األميركي
الصادر بتاريخ  ٢٠١٥/١٢/١٨ومضمون االنظمة التطبيقية
املصدرة باالستناد اليه.
ثان ًيا:
فورا ،باإلجراء ات والتدابير
بابالغ «هيئة التحقيق اخلاصة»ً ،
متاشيا مع مضمون النصوص املشار اليها
التي قد تتخذها
ً
ً
«أول» من هذه املادة سيما جلهة جتميد او اقفال
في املقطع
اي حساب عائد الحد عمالئها او االمتناع عن التعامل او عن
فتح اي حساب له وتوضيح االسباب املوجبة التي تبرر اتخاذ
هذه االجراء ات والتدابير.

املادة الثانية

تبقى سارية املفعول ،في ما خص االجـــراء ات والتدابير
«ثانيا» من املادة االولى من هذا
املنصوص عليها في املقطع
ً
القرار ،سائر االحكام النظامية والتطبيقية غير املخالفة.

املادة الثالثة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  ٣أيار ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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موجه للمصارف وللمؤسسات املالية
تبادل املعلومات الضرائبية املشمولة بالسرية املصرفية،
متاشيا مع املعايير الدولية
ً

املادة االولى

.٤

على املصارف واملؤسسات املالية ،كل في ما خصها ،ان
تقوم ،على كامل مسؤوليتها ،باتخاذ االجـــراء ات االداريــة
والتقنية املناسبة لتزويد هيئة التحقيق اخلاصة باملعلومات
التي تطلبها السلطات االجنبية املعنية حول حسابات بعض
املقيمني في بلدانها وذلك من وزارة املالية اللبنانية وضمن اطار
تبادل املعلومات الضرائبية تطبيقًا لتوصيات املنتدى العاملي
) (Global Forumحول الشفافية وتبادل املعلومات ألغراض
ضريبية ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية ) (OECDووفقًا
لآللية التنظيمية التي ستضعها لهذه الغاية هيئة التحقيق
اخلاصة بالتنسيق مع مصرف لبنان.

.٥

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

.٦

املادة الثانية

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.

.٧

أ) أي «مؤسسة مالية» كما ورد تعريفها في الفقرات
الفرعية (ب) (( )1أ)( ،ب)( ،د) و(هـ) [B1 (a), (b),
) ](d) and (eمن القسم  VIIIمن «املعيار» ،أو

بيروت ،في  ٥آب ٢٠١٦
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٣٩

.٨

موجه للمصارف وللمؤسسات املالية

.٩

التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية

املادة األولى :تعريف املصطلحات
ً
أول:

لغايات تطبيق أحكام القانون رقم  55تاريخ 2016/10/27
(قانون تبادل املعلومات لغايات ضريبية) وأحكام هذا القرار،
تعتمد التعريفات التالية:
 .١القانون :القانون رقم  55تاريخ .2016/10/27
 .٢املرسوم :مرسوم حتديد دقائق تطبيق البند ()3
«سادسا» من القانون املعجل رقم  55تاريخ
من
ً
( 2016/10/27قانون تبادل املعلومات لغايات
ضريبية).
 .٣املعيار :املعيار املشترك للتبادل التلقائي للمعلومات
وتفسيراته ،املوافق عليه من مجلس منظمة التعاون

تعاميم

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 13٨

والتنمية االقتصادية في  15متوز  2014والذي
يتضمن اإلجراء ات اخلاصة باإلبالغ والعناية الواجبة
لغايات التبادل التلقائي للمعلومات ،مبا في ذلك أي
تعديل الحق وأي تفسير تنشره منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية على هذا «املعيار».
دولة مشاركة :أي دولة مت إدراجها في اجلدول رقم
( )3من «املرسوم».
مؤسسة مالية:
أ) أي مصرف أو مؤسسة مالية أو أية شركة أو هيئة
خاضعة لرقابة مصرف لبنان ،تقوم بأعمال مماثلة
معرفة في القسم
ألعمال املؤسسة املالية كما هي ّ
 VIIIمن «املعيار».
ب) ال يشمل هذا التعريف الفروع خارج لبنان
املعرفـة في البند (أ) أعاله.
للمؤسسات املالية
ّ
ج) يشمل التعريف املذكور في البند (أ) الفروع العاملة
في لبنان للمؤسسات املالية غير املقيمة في لبنان
والتي تقوم بأعمال «املؤسسة املالية» كما هي
معرفة في القسم  VIIIمن هذا «املعيار».
ّ
مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ :أي «مؤسسة مالية»
ليست ضمن «املؤسسات املالية غير امللزمة باإلبالغ»
معرفة أدناه.
كما هي ّ
مؤسسة مالية غير ملزمة باإلبالغ:

.١٠
.١١

.١٢

ب) أي كيان مت إدراجه في اجلدول رقم ( )2من
«املرسوم».
احلساب املالي :أي حساب ينطبق عليه املعنى الوارد
في القسم  VIIIمن «املعيار».
حساب موجود مسب ًقا :أي حساب مالي موجود لدى
«مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ» بتاريخ  30حزيران
.2017
حساب جديد« :احلساب املالي» املفتوح لدى «مؤسسة
مالية ملزمة باإلبالغ» بعد تاريخ  1متوز  2017ضمنًا.
حساب عالي القيمة« :حساب موجود مسبقًا» عائد
لشخص أو عدة أشخاص طبيعيني يكون رصيده
اإلجمالي أو قيمته اإلجمالية تفوق املليون دوالر
أمريكي ( )$1،000،000بتاريخ كل من  30حزيران
 2017و 31كانون األول  2017أو  31كانون األول
من أي سنة الحقة.
حساب متدني القيمة« :حساب موجود مسبقًا» عائد
لشخص أو عدة أشخاص طبيعيني ال يفوق رصيده
اإلجمالي أو قيمته اإلجمالية املليون دوالر أمريكي
( )$1،000،000بتاريخ  30حزيران .2017
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 .١٣احلساب املستثنى:

أ) كـل حسـاب كمـا تـم حتـديـده في الفقـرات
الفـرعيـة (ج) (( )17أ) إلى (و) [)]C17 (a) to (f
من القسم  VIIIمن «املعيار»؛ أو

ب) كل حساب مدرج كحساب مستثنى في اجلدول
رقم ( )1من «املرسوم».

 .١٤تصريح املعلومات :هـو تقـريـر يتضمـن املعلومـات
احملـددة فـي القسـم  Iمن «املعيار».

 .١٥صاحب احلساب :أي شخص ينطبق عليه التعريف
الوارد في الفقرة الفرعية (هـ) ( ]E1[ )1من القسم
 VIIIمن «املعيار».

 .16الشخص صاحب السيطرة :أي شخص ينطبق عليه
التعريف الوارد في القسم  VIIIمن «املعيار».

 .17التغيير في الظروف/تب ّدل الظروف :أي تغيير
ينجم عنه معلومات اضافية تتعلق بحالة شخص ما
أو تتعارض مع تلك احلالة .باإلضافة إلى ذلك ،يشمل
مصطلح «التغيير في الظروف/تب ّدل الظروف» أي
تغيير أو إضافة تطرأ على املعلومات املتعلقة باحلساب
العائد لـ «صاحب احلساب» (مبا في ذلك أي إضافة
أو استبدال أو تغيير آخر لـ «صاحب احلساب») أو
أي تغيير يطرأ على معلومات متعلقة بأي حساب
مرتبط مبثل هذا احلساب (استنا ًدا إلى تطبيق قواعد
جمع احلسابات املالية الـواردة في الفـقـرات الفـرعيـة
(ج) ( )1إلى (ج) ( ]C1 to 3[ )3من القسـم VII
من «املعيار») ،في حال كان هذا التغيير أو اإلضافة
للمعلومات يؤثران على حالة «صاحب احلساب».

ثان ًيا:
 .1لغايات تطبيق القسم  Iمن «املعيار» ،تعتبر الدولة امللزم
اإلبالغ لها على أنها أي دولة واردة في اجلدول رقم
( )4من «املرسوم».

 .2لغايات تطبيق إجراء ات العناية الواجبة الواردة في
األقسام  IIلغاية  VIIمن «املعيار» وفي هذا القرار،
تعتبر الدولة امللزم اإلبالغ لها أي دولة غير لبنان
والواليات املتحدة األميركية.
 .3لغايات تطبيق هذا القرار ،إن التاريخ الواجب حتديده
في تعريف مصطلح جهة مؤهلة إلصـدار بـطـاقـة
ائـتمـان في الفـقـرة الفرعية (ب) ([B 8] )8من القسـم
 VIIIمن «املعيار» هو  1متوز  2017ضمنًا.

ثال ًثا:
«ثانيا» من
أي مصطلح ورد تعريفه في «املعيار» ولم يرد في
ً
«القانون» أو في هذا القرار ،يكون له املعنى نفسه الوارد في
«املعيار».
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املادة الثانية :أحكام خاصة بإجراءات التزام العناية الواجبة
 .1على «املؤسسات املالية امللزمة باإلبالغ» التقيد مبا يلي:

أ) إنشاء وحفظ وتوثيق إجراء ات العناية الواجبة
املنصوص عليها في األقسام  IIإلى  VIIمن «املعيار»
وكذلك اإلجراء ات املنصوص عليها في املادتني الثانية
والثالثة من هذا القرار.
ب) حتديد احلسابات املالية التي يجب اإلبالغ عنها من
خالل تطبيق إجراء ات العناية الواجبة املنصوص عليها
في األقسام  IIإلى  VIIمن «املعيار» وذلك مع مراعاة
البند ( )2من هذه املادة.

ج) اعتبار احلساب املالي على أنه حساب متوجب اإلبالغ
يتبي أنه كذلك وفقا
عنه ابتداء من التاريخ الذي
ّ
إلجراء ات العناية الواجبة املنصوص عليها في األقسام
 IIإلى  VIIمن «املعيار» ،وفي حال عدم حتديد مهلة
أخرىُ ،يصار إلى اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة
اعتبارا من السنة التي تلي
باحلساب بشكل سنوي
ً
السنة املتعلقة بهذه املعلومات.

د) لغايات تطبيق هذا القرار ،يعتبر احلساب ذي الرصيد
السلبي أو ذات القيمة السلبية على انه حساب ذي
رصيد أو ذات قيمة توازي الصفر.

هـ) بغية حتديد رصيد أو قيمة احلساب املفتوح لدى
«مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ» ،يتعني على هذه
«املؤسسة املالية» حتويل رصيد أو قيمة هذا احلساب
إلى الدوالر األميركي وفقًا لسعر الصرف الرسمي
املعلن من مصرف لبنان وذلك بغية حتديد احلسابات
اخلاضعة للحد األدنى ( )thresholdبتاريخ  30حزيران
 31 ،2017كانون األول  2017أو  31كانون األول
من أي سنة الحقة.
و) لغايات هذا القرار ،يعتبر «احلساب املالي» العائد
لشخص بصفته شري ًكا بشركة أشخاص واملستعمل
من قبله لغايات الشراكة كحساب عائد لكيان.

ز) عند اعتماد «مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ» على معلومات
مت جمعها مبوجب إجراء ات مكافحة تبييض األموال
ّ
عن طريق امنوذج «اعرف عميلك  »CYK/ AMLوذلـك
بغيـة حتـديـد «الشخص صاحـب السيطرة» على مالـك
«احلساب اجلـديد» للـكيـان (الـفقـرة الفرعيـة (أ) ()2
(ب) [) ]A2(bمن القسم  VIمن «املعيار») ،يجب أن
تـكـون هـذه اإلجراء ات متناسبـة مع التـوصيتني 10
و 25من تـوصيـات FATF – Financial Action Task
( Forceبصيـغـتـهـا املعتـمـدة في شباط .)2012

 .2ميكن «للمؤسسة املالية امللزمة باإلبالغ» أن تتخذ اإلجراء ات
التالية:

أ) تطبيق معيار «مكان اإلقامة» ()Residence Address Test

ب) تطبيق الفقرات (أ) إلى (ج) [ ]A to Cمن القسم
 Vمن «املعيار» لتحديد ما اذا كان «حساب موجود
مسبقًا» عائ ًدا لكيان خاضع ألحكام إجراء ات العناية
الواجبة احملددة في القسم  Vمن «املعيار».

ج) في ما خص «احلسابات اجلديدة» العائدة لكيان،
ميكن االعتماد بشكل حصري على إقرار خطي صريح
( )Self-Certificationمن «صاحب احلساب» أو من
«الشخص صاحب السيطرة» ،وذلك لتحديد ما إذا كان
يتوجب اإلبالغ عن «الشخص صاحب السيطرة» على
احلساب العائد للكيان متى كان هذا الكيان Passive
 NFEوفقًا للتعريف الوارد في القسم  VIIIمن
«املعيار».
 .3تطبق إجراء ات العناية الواجبة بالنسبة لألقسام والفقرات
من «املعيار» الواردة أدناه وذلك وفقًا للتواريخ التالية:
أ) في القسم « IIIإجراء ات العناية الواجبة «للحسابات
املوجودة مسب ًقًا» العائدة ألشخاص طبيعيني:

 .1الفقرة الفرعية (ج) ( 30 :]C6[ )6حزيران .2017

 .2الـفـقـرة (د) [ 31 :]Dكانون االول 2017
«للحسـابـات عـاليـة القـيـم» و 31كانون االول
« 2018للحسابات املتدنية القيم».

ب) في القسم « Vإجراء ات العناية الواجبة «للحسابات
املوجودة مسبقًا» العائدة لكيان:
 .1الفقرة (أ) [ 30 :]Aحزيران .2017

 .٢الفقرة (ب) [ 30 :]Bحزيران  2017بالنسبة
للتاريخني.
 .٣الفقرة (هـ) [:]E

• الفقرة الفرعية (هـ) ( :]E1[ )1على التوالي 30
حزيران  2017و 31كانون األول .2018

• الفقرة الفرعية (هـ) ( 30 :]E2[ )2حزيران
.2017

ج) عند تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (ج) ( ]C6[ )6من
القسم  IIIوالفقرتني (أ) و(ب) [ ]A and Bوالفقرة
الفرعية (هـ) ( ]E2[ )2من القسم  Vوالفقرة الفرعية
(ج) ( ]C15[ )15من القسم  VIIIمن «املعيار» وفقط
لهذه الغاية :إن عبارة «آخر يوم من أي سنة الحقة»
وعبارة « 31كانون االول من أي سنة الحقة» تعني 31
كانون االول من العام  2017و 31كانون االول من أي
سنة الحقة لها.

تعاميم

على «احلسابات املالية املتدنية القيمة» العائدة
ألشخاص طبيعيني كما هي محددة في القسم  IIIمن
«املعيار» (الفقرة الفرعية (ب) (.)]B1[ )1

املادة الثالثة :واجب التصريح

 .1على «املؤسسة املالية امللزمة باإلبالغ» أن تق ّدم مباشرة إلى
وزارة املالية «تصريح املعلومات» وذلك عن املعلومات العائدة
للسنة امليالدية  2017وعن كل سنة الحقة واملتعلقة بكل
«حساب مالي» مت حتديده على أنه حساب يجب اإلبالغ عنه
لوجوده لدى «املؤسسة املالية امللزمة باإلبالغ» في أي وقت
خالل السنة ،على ان يبقى مصرف لبنان اجلهة الرقابية
الوحيدة املسؤولة عن حسن تطبيق «القانون» و«املرسوم»
وهذا القرار.
 .2إذا قامت «مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ» بتطبيق إجراء ات
العناية الواجبة الواردة في املادة الثانية من هذا القرار
خالل سنة ميالدية ولم يتم حتديد أي حساب كحساب ملزم
اإلبالغ عنه ،على «املؤسسة املالية امللزمة باإلبالغ» عندها
تقدمي ما يفيد بعدم وجود حسابات متوجب اإلبالغ عنها
في «تصريح املعلومات» عن هذه السنة.

 .3يتوجب على «املؤسسة املالية امللزمة باإلبالغ» تقدمي
الكترونيا
«تصريح املعلومات» مباشرة إلى وزارة املالية
ً
خالل مهلة ال تتعدى تاريخ  30حزيران من السنة التي
تلي السنة امليالدية املعنية باإلبالغ بغية تقدميه إلى السلطة
املعنية اخلاصة بكل دولة واحملددة في اجلدول رقم  4من
«املرسوم» خالل مهلة ال تتعدى تاريخ  30أيلول من السنة
التي تلي السنة امليالدية املعنية باإلبالغ ،على أن تتم أول
عملية لتبادل املعلومات في مهلة أقصاها تاريخ  30أيلول
.2018

املادة الرابعة :السجالت

 .1على كل «مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ» االحتفاظ
بالسجالت التي حتصل عليها أو التي تقوم بوضعها بغية
االلتزام بأحكام هذا القرار مبا في ذلك وثائق اإلثبات
واإلقرار اخلطي الصريح ( )Self Certificationاملقدم من
قبل املعني باحلساب.

 .2على كل «مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ» حتتفظ بسجالت
بصورة الكترونية ،تطبيقا لهذا القرار ،أن تقوم باالحتفاظ
بهذه السجالت بشكل مقروء إلكترونيا طوال الفترة
املنصوص عليها في الفقرة ( )4أدناه.
 .3على كل «مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ» ،تطبيقا ألحكام
هذا القرار ،تكون قد حصلت على سجالت أو أنشأت
سجالت بلغة غير اللغة العربية ،أن تقوم ،عند الطلب،
بتقدمي ترجمة لهذه السجالت الى اللغة العربية وذلك على
نفقتها.
 .4على كل «مؤسسة مالية ملزمة باإلبالغ» ،تطبيقًا ألحكام
هذا القرار ،أن حتتفظ بالسجالت واملستندات املتعلقة
بالقيود التي حتصل عليها او تقوم بانشائها ،تطبيقا لهذا
القرار ،ملدة ال تقل عن عشر سنوات:
أ) في ما خص اإلقرار اخلطي الصريح املقدم من قبل
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املعني باحلساب ،تبدأ من يوم إقفال «احلساب املالي»
املرتبط بهذا اإلقرار.
ب) تبدأ من نهاية السنة امليالدية األخيرة املشار إليها في
السجل وذلك في أي من احلاالت األخرى.

املادة اخلامسة :الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجالت

ميكن ملصرف لبنان و/أو هيئة التحقيق اخلاصة ،اضاف ًة الى
الصالحيات العائدة ألي منهما كسلطة ولألغراض املتعلقة
مبراقبة صحة تطبيق هذا القرار ،أن يطلب من «املؤسسة
املالية امللزمة باإلبالغ» إبراز ،خالل مدة ال ّ
يوما،
تقل عن ً 14
أي معلومات كما وتزويده بنسخ عن أي دفاتر أو سجالت أو
مستندات.

املادة السادسة :مكافحة التجنب من االلتزام

إذا قام شخص بأي ترتيبات أو شارك في ممارسات ميكن أن
تعتبر بانها تهدف ،بشكل أساسي أو ثانوي ،إلى جتنب أي من
االلتزامات املفروضة قانونًا أو مبوجب هذا القرار ،فأن هذا
الشخص يبقى خاض ًعا لاللتزام الذي حاول تفاديه ،وذلك كما
لو أنه لم يقم بأي من هذه الترتيبات أو لم يشارك في أي من
هذه املمارسات.

املادة السابعة :العقوبات

تفرض على كل «مؤسسة مالية ملزمة باالبالغ» ،نتيجة مخالفتها
أحكام هذا القرار أو عدم امتثالها ملوجباته ،الغرامة املنصوص
عنها مبوجب القوانني النافذة ،وذلك دون املساس بحق مصرف
لبنان و/أو هيئة التحقيق اخلاصة بفرض العقوبات اإلدارية
والغرامات املالية استنا ًدا إلى قانون النقد والتسليف والقانون
رقم  44تاريخ .2015/11/24

املادة الثامنة :تفسير األحكام

ينبغي قراءة أحكام هذا القرار وتطبيقها مبا يتفق مع «املعيار»
وتفسيراته ومبا يتفق مع كل تعديل يطرأ عليه.

املادة التاسعة :تاريخ التنفيذ

يعمل بضمون هذا القرار ابتداء من .2017/7/1

املادة العاشرة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  21متوز 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

تعميم مصرف لبنان األساسي رقم ١٤٤
موجه للمصارف وللمؤسسات املالية

الوقاية من االفعال اجلرمية االلكترونية

ً
أول :سياسات واجراءات الوقاية من االفعال
اجلرمية االلكترونية

املادة االولى

على املصارف واملؤسسات املالية اعداد سياسات واتخاذ تدابير
واجــراء ات وقائية من االفعال اجلرمية بالوسائل االلكترونية
تتضمن ،على االقل:
ً
أول :سياسات عامة تشمل:
 .1حتليل مخاطر اجلرائم االلكترونية احملتملة واالطالع
املستمر على آخر املستجدات في مجال تكنولوجيا
أمان املعلومات.
 .2تخصيص املبالغ واملوازنة الالزمة إلرساء وتطبيق
سياسة ونظم وقواعد أمان تكنولوجيا املعلومات.
 .3تنظيم عقود تأمني تغطي مخاطر االفعال اجلرمية
بالوسائل االلكترونية.
 .4وضع اخلطط الالزمة للوقاية من االفعال اجلرمية
االلكترونية وحتديثها باستمرار (مثل خطة االستجابة
للحوادث ،خطة استمرار التشغيل اثناء وبعد حدوث
كارثة ،خطة التدريب على التدخل الفوري .)...
 .5انشاء فريق عمل مخصص للوقاية من االفعال اجلرمية
بالوسائل االلكترونية.
 .6تبادل املعلومات ،املتعلقة باألفعال اجلرمية بالوسائل
االلكترونية ،مع اجلهات املعنية داخل أو خارج املصرف
أو املؤسسة املالية.
 .7توعية املوظفني والعمالء حول الوقاية من االفعال
اجلرمية االلكترونية.
 .8مراقبة اي تغيرات في عادات وسلوك املوظفني،
سيما الذين يتمتعون بامتيازات هامة لدخول االنظمة
املعلوماتية.
 .9التيقّظ واحلذر لدى التعاقد مع جهات خارجية لتكليفها
مبهام تتعلق باالنظمة االلكترونية والتأكد من ان هذه
اجلهات ال تقوم بالتعاقد مع ملتزمني ثانويني أقل
موثوقية.

ثان ًيا :اجراء ات تقنية تشمل:
 .1اعتماد تقنية تعتمد على وسيلتني على األقل للتأكد
ِ
املستخدمني من خارج املصرف أو املؤسسة
من هوية
املالية سيما جلهة حقهم بالدخول الى النظام.

 .2إستخدام تقنية ترميز كامل وآمن للبيانات الهامة جدا،
من ًعا لفقدانها أو التالعب بها.
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.4
.5
.6
.7

ثان ًيا:اجراءات خاصة بالوقاية من االفعال اجلرمية
االلكترونية ذات الطابع املالي

املادة الثانية

على املصارف واملؤسسات املالية ،كل في ما خصها ،ان تقوم
بشكل عام وعلى مسؤوليتها باتخاذ االجراء ات االدارية والتقنية
والقضائية املناسبة للتنبه ورصد ومكافحة اجلرمية االلكترونية
املالية وبصورة خاصة:
 .1االخذ ،بشكل خاص ،باإلرشادات الواردة في البند ()1
من اجلزء االول من «الدليل االرشادي للوقاية من االفعال
اجلرمية بواسطة البريد االلكتروني» كداللة على افعال
جرمية بالوسائل االلكترونية.
 .2اتباع «السياسات واالجراء ات الوقائية من االفعال
اجلرمية» احملددة في البند ( )2من اجلزء االول من الدليل
املنوه عنه اعاله.

 .3وضع انظمة واجراء ات داخلية مخصصة لتنفيذ طلبات
الكترونيا (بريد الكتروني،
حتويل االموال الواردة اليها
ً
خدمة العمليات املصرفية االلكترونية (Electronic
)... ،)Banking
احكاما خاصة تتعلق
 .4تضمني العقد املوقع مع العميل
ً
بتحديد وسائل اخرى غير البريد االلكتروني لالتصال
بالعميل (كاالتصال الهاتفي ً
مثل )...لتأكيد صحة طلبات
الكترونيا على ان ال يتم تغيير هذه
التحاويل املرسلة
ً
الوسائل اال باالتفاق اخلطي بني الطرفني.
 .5اعالم العميل عن املخاطر الناجتة عن استخدام البريد
االلكتروني لطلب اجراء حتاويل مالية وتوجيهه الستعمال
وسائل اخرى اكثر امانًا واالستحصال على موافقته
اخلطية على حتمل هذه املخاطر.

تعاميم

.3

اعتماد قواعد صارمة جلهة تفحص ()Filtering
البريد اإللكتروني الوارد وضبط الوصول إلى علب
البريد اإللكتروني من خارج املصرف أو املؤسسة
املالية.
حتديث انظمة اجهزة الكومبيوتر كافة والتحقق من
امان األجهزة املوضوعة بتصرف املوظفني الستخدامها
خارج املصرف او املؤسسة املالية.
اختبار إمكانية اإلختراق لكشف أي نقاط ضعف
محتملة في الشبكة.
مراقبة احلركة على الشبكة لكشف أي سلوك غير
اعتيادي ،سواء من خالل نوعية احلزم املرسلة أو
عددها.
التحقق من سالمة البيانات ومراقبتها بهدف كشف أي
تالعب غير مشروع بها ،وتعقّب مصدر الوصول غير
املشروع إليها.

والهيئات غير املالية» موضوع اجلزء الثاني من الدليل
املنوه عنه اعاله.

 .7الطلب من عمالئها االبالغ عن اية افعال جرمية بالوسائل
االلكترونية قد تعرضوا لها فور علمهم أو اكتشافهم أو
تبلغهم انهم وقعوا أو كادوا ان يقعوا ضحية لها.

املادة الثالثة

على املصارف واملؤسسات املالية ،عند اكتشافها أو علمها
أو تبلغها بأن أي من عمالئها قد وقع ضحية افعال جرمية
بالوسائل االلكترونية ذات طابع مالي ،اتخاذ اجــراء ات
سريعة وفعالة تشمل ،على االقل ،االجــراء ات التصحيحية
الواردة في البند ( )3من اجلزء االول من الدليل املنوه عنه
اعاله ،سيما:
 .1تزويد كل من املصرف املراسل واملصرف املستفيد أو
املؤسسة املالية املستفيدة باملعلومات ذات الصلة كافة
وطلب الغاء عملية التحويل واعادة قيمتها للعميل.
 .2ابالغ هيئة التحقيق اخلاصة باملعلومات وباملراسالت ذات
الصلة ومن بينها املعلومات التقنية املتعلقة مبا يلي:
•
•
•

مصدر البريد االلكتروني ( )IP Addressاملنسوب للعميل
أو الذي مت عبره ارسال طلبات التحاويل املشبوهة.

اسم الشركة مقدمة خدمة االنترنت التي مت عبرها ارسال
طلبات التحاويل املشبوهة.

اسم الشركة مقدمة خدمة االنترنت املستخدمة للولوج غير
املصرح به الى حساب العميل عن طريق خدمة العمليات
املصرفية االلكترونية (.)Electronic Banking

 .3توجيه العميل لتقدمي ابالغ أو شكوى قضائية الى اجلهات
املختصة.

املادة الرابعة

تقوم «دائرة االمتثال» املنشأة لدى كل من املصارف واملؤسسات
املالية بتطبيق احكام هذا القرار.

املادة اخلامسة

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية.
بيروت ،في  28تشرين الثاني 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

 .6تزويد العميل بـ «االرشادات لألشخاص وسائر املؤسسات
التقرير السنوي 2٠19
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تعميم مصرف لبنان األساسي رقم 147
موجه للمصارف
فتح احلسابات املصرفية

املادة األولى

على املصارف ،عند فتح حساب مصرفي ألي شخص طبيعي أو
معنوي مقيم في لبنان بغية تسيير أعماله ونشاطاته التجارية أو
املهنية أو اخلدماتية ،ان تستحصل منه على صورة عن شهادة
التسجيل لدى وزارة املالية.

املادة 3506

إجراءات التعامل بأموال العميل
(سلسلة  ٣٠٠٠تاريخ  ١٠تشرين الثاني )٢٠١٦
املؤسسة املرخّ صة أن تستلم أمواال من العميل
 .١يجب على
ّ
مبوجب شيك أو شيك مصدق أو حتويل إلكتروني فقط.
 .٥ميكن للمؤسسة املرخصة القيام بناء على طلب عمالئها
بتنفيذ عمليات حتاويل صادرة أو واردة من اخلارج أو من
الداخل لصالح أشخاص ثالثني في لبنان أو في اخلارج
شرط أن ال تفوق قيمة أي حتويل مبلغ  / ١٥٠٠ /د.أ.

املادة الثانية

على املصارف أن تتخذ االجــراءات الالزمة لتحديث ملفات
عمالئها اخلاضعني ألحكام املادة االولى اعاله وذلك في ما
خص احلسابات املفتوحة قبل تاريخ صدور هذا القرار بحيث
تستحصل منهم على صورة عن شهادة التسجيل لدى وزارة
املالية.

املادة الثالثة:

متنح املصارف مهلة تنتهي بتاريخ  2020/12/31للتقيد
بأحكام املادة الثانية من هذا القرار.
بيروت ،في  3ايلول 2019
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

هيئة األسواق املالية
مجموعة رقم  ٢٠٠٠وسلسلة رقم 3000
موجه ملؤسسات الوساطة املالية
(تعميم مصرف لبنان الوسيط رقم  273تاريخ 2011/8/22
وقرار هيئة األسواق املالية رقم  ١٠سابقًا)

املادة 2103

األنشطة املتعلقة باألعمال اخلاصة باألدوات املالية
(مجموعة  ٢٠٠٠تاريخ  ١٩كانون الثاني)٢٠١٧
 .2من أجل ممارسة أعمالها ،يحق لشركات الوساطة املالية
القيام بالعمليات املتممة ملوضوعها على ان متتنع من:
أ) القيام بعمليات الصرافة اال حصر ًا بغية تنفيذ عمليات
متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح عمالئها
ضمن اطار حتقيق موضوعها.
ب) شحن ،خارج احلدود ،االوراق النقدية والقطع املعدنية
والسبائك املعدنية واملسكوكات.
ج) مزاولة اي جتارة او صناعة او نشاط غريب عن نشاط
الوساطة املالية.
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1
إلى املؤسسات غير اخلاضعة لقانون السرية املصرفية
يطلب إلــى املؤسسات كافة غير اخلاصعة لقانون السرية
املصرفية الصادر بتاريخ  1956/9/3مبا فيها املؤسسات
الفردية ،السيما مؤسسات الصرافة والشركات التى تتعاطى
الوساطة املالية وشركات اإليجار التمويلي وهيئات اإلستثمار
اجلماعي وشركات التأمني وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات
وجتار السلع ذات القيمة املرتفعة (حلى ،أحجار كرمية ،ذهب،
حتف فنية ،آثار قدمية) ،التقيد بأحكام القانون رقم 318
تاريخ ( 2001/4/20مكافحة تبييض األموال) والسيما مسك
سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها مبلغ  10،000د.أ.
أو ما يوازيه.

كما يطلب من املؤسسات املذكورة أعاله اإلبالغ عن العمليات
املشبوهة لتبييض األموال وفقًا للنموذج املرفق.
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  4متوز 2001
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 2
للمصارف ولسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ
عن عمليات تبييض األموال
عمل بقرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها املنعقدة
ً
وعمل بأحكام الفقرة ( )1من املادة
بتاريخ ،2001/7/19
ً
السابعة واملادة احلادية عشرة من القانون رقم  318تاريخ
 2001/4/20املتعلق مبكافحة تبييض األموال وبأحكام املادة

بيروت ،في  20متوز 2001
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 4
املعدل مبوجب

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 13
للمصارف واملؤسسات املالية

إعالم «الهيئة» رقم 4

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

إعالمات

السادسة من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املرفق بقرار مصرف لبنان
رقم  7818تاريخ  ،2001/5/18يطلب إلى جميع املصارف
واملؤسسات امللزمة باإلبالغ عن عمليات تبييض األموال عند
قيامها باإلبالغ عن تفاصيل العمليات التي تتأكد أو تشتبه
بأنها تخفي تبييض أمــوال ،إرسال املعلومات ضمن مغلف
وجلي عبارة «سري ج ًدا» وموجه
مغلق يحمل بشكل واضح
ّ
ونظاما إلى أمانة سر رئيس «هيئة
ًا
ن
وفقًا للحاالت احملددة قانو
ً
التحقيق اخلاصة» – حاكم مصرف لبنان -أو إلى أمانة سر
«الهيئة».
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

 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
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
Statement No. 1
KYC for natural person
اﻹﺳﻢ....................... :
First Name:................................................................................................................................................
إﺳﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ............................................... :
Family Name:..............................................................................................................
إﺳﻢ اﻷب................................ :
إﺳﻢ اﻷم وﺷﻬﺮﺗﻬﺎ:
اﻟﺠﻨﺲ :ذآﺮ

Father’s Name:............................................................................................................................

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

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

Female

Gender: Male

ﻣﻜﺎن وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة................ :
Place and Date of Birth: ............................................................................................................

2

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ......................................................... :
Nationality:.............................................................................................................
Statement No.

ﻣﻜﺎن ورﻗﻢ
KYC
legalاﻟﺴﺠﻞ:
...............for
entity
Civil Register Place and Number:..............................................................................................

رﻗﻢ اﻟﻬﻮﻳﺔ/ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ................................ :
ID/Passport Number:..............................................................................................
Name:............................
.......................
ﻣﻘﻴﻢ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﻢ
............ ............................
....................................................
..............................................
Non-Resident
Resident
..........................................
Place and Date of
اﻹﺳﻢ............ :
Registration:..............
ﻋﻨﻮان اﻟﺴﻜﻦ
.........:
.................
.............................................
.....
.........
.........................
...........
..........................................
.........................................
........
Address:
Residential
اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.......................... :
Nationality:..............
ﻣﺤﻞ وﺗﺎرﻳﺦ
.......................................
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ
.........:..............
.................
....................
..............
..........................................
Telephone:................................................................................................................................
..............
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ................... :
Address:...............................
اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ..............................................
..........................................
..........................................................................................:
..........................................
Detailed Profession:..................................................
Telephone:............................
اﻟﻌﻨﻮان............:
...............................................
 ..............ﻋﻨﻮان
اﻟﻌﻤﻞ....
..............
................................................................................:
..........................................
Business Address:..................................................................
رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ...............:
Detailed Activity:...........
..........................................
اﻟﺴﺎﺑﻖ..............
 ............اﻟﻌﻤﻞ
..............
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ.......................................................................:
..........................................
Previous Profession for Retired:. ...................
اﻟﻨﺸﺎط ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ..........:
Names of Main Partner
s & Percentage of Shares
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ
: ...........
......................................:
.....................................................................................:
Financial Status:................................................................
اﻟﺸﺮآﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﺼﺺ
Names of Authorized
أﺳﻤﺎء
Signatories:…….......
............................
ﻣﺼﺪر اﻷﻣﻮال
..................................................
.........................................................................................:
Source of Funds:..........................................................
أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ.........:
Names of Legal Repres
entatives:….........................
ﻣﺼﺪر أﻣﻮال ﺁﺧﺮ
.............
..............................................
......................................................................................:
Other Source of Funds:.............................................
اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ..............:
……Name of Manager:
أﺳﻤﺎء
….............................................
اﻟﻐﺮض
.....ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
..........................................
...........................................................................................................:............
Purpose of the Relation:...................Financi
ﻳﺮ.................................:
إﺳﻢ اﻟﻤﺪ
…al Status (Sales, Profits
ﻧﻮع اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ): ................................
..........................................
......................................................................................................................:
ﻣﺒﻴﻌﺎت ،أرﺑﺎح..............:(....
Nature of the Relation: ....................Source
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ )
of Funds: .......................
........................................
..............
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
...........................:
..........................................
.............................................
.
......
.............................................
............................
Family Status:
اﻷﻣﻮال...........................:
Expected Annual Accoun
ﻣﺼﺪر
إﺳﻢ اﻟﺰوج وﺷﻬﺮﺗﻪ
.............................................
t Turnover:...................:
Spouse’s Full Name:...........................................................
...................................
ﻋﻤﻞ
اﻟﺤﺴﺎب...........................:
اﻟﺰوح.......................................................................................:
ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ
Spouse’s Profession: .................................
Purpose of the Relatio
n:……......................................
.............................................
.....................................:
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اﻹﻗﺘﺼﺎدي..................................................................................................:
Beneficial Right’s Owner:.....................
Nature
اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
……of the Relation:
.........................................
...........................
 ..............................................ﻓﻲ ﺣﺎل
آﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺴﺎب:
Holder:
ﻧﻮع اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ..................:
If BRO is other than the Account
Benefic
ial Right’s Owner:
.................:
..........................
....................
اﻟﺴﺒﺐ..............
Reason:............................................................................
..............................................
اﻹﻗﺘﺼﺎدي................................:
اﻹﺳﻢ............................................................:
Name:........................................................
If BRO is other than
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ
the legal entity’s
........................:
اﻟﻌﻨﻮانowner:
Address:......................................................................................
اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي:
Reason:.............................
اﻟﻤﻬﻨﺔ.........:
..............
ﻓﻲ ﺣﺎل آﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ
Profession: ..........................................................................................
..........................................
Name:
........................................:
..............
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ
.....................:
...........
.......................
اﻟﺴﺒﺐ
Financial Status:..............................................................
..........................................
Address:...................
..............
اﻹﺳﻢ.....................:
............................................
.............................................
Work:.........
اﻟﺘﺎرﻳﺦ:
..........
...............................................
.........
...........
..............
اﻟﻌﻨﻮان.......:
...................................
Date:................................................................................................................
...............................................
Financial Status:.....
اﻟﻤﻬﻨﺔ.......:
.............................................
.........................................:
ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ
Specimen of Signature:
Date:............................
..................................................
..........................................
.......................................
اﻟﺘﺎرﻳﺦ................... :
Specimen of Signatu
re:
ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ:

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 5
املعدل مبوجب

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 12
موجه إلى مفوضي املراقبة
ّ

إعالم «الهيئة» رقم 5

باإلستناد إلى نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار األساسي رقم
 7818تاريخ  2001/5/18السيما املادة  13منه،
املعينني لدى املصارف واملؤسسات
يطلب من مفوضي املراقبة
ّ
عمل بأحكام
املالية إرســال التقرير السنوي الــذي يع ّدونه
ً
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
إلجراء  ات الضبط الداخلي املتبعة ملكافحة تبييض األموال.
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 .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
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

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

ملحق إلعالم «هيئة التحقيق اخلاصة» رقم 5
ً
أول :قيام أو عدم قيام املصارف أو املؤسسات املالية بـ :
 .1التأكد ،عند إقامة عالقات مع مصرف مراسل خارجي،
فعليا وذلك
من أنه ليس مصرفًا
صوريا وأن له وجو ًدا ً
ً
استنا ًدا إلى وثائق ثبوتية تستحصل عليها ،باإلضافة
إلى كونه ال يتعامل مع مصارف صورية ويتمتع بسمعة
حسنة وهو خاضع لرقابة جيدة ويعتمد إجراء  ات 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 مصادقًا عليها وفقًا
لألصول عن النظام األساسي وشهادة التسجيل
وهيكلية امللكية والئحة تبني كيفية توزيع األسهم أو
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قوانين وأنظمة

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 إجراء  ات العناية الواجبة على
الوكيل غير املهني.
دوريا من هوية العمالء أو إعادة
 .3إعادة التحقق
ً
حتديد صاحب احلق اإلقتصادي مبن فيهم أصحاب
احلسابات املفتوحة قبل صدور قانون مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب باإلضافة إلى إعداد خطط
عمل محددة التاريخ لتنفيذ هذه املوجبات.
 .4إعتماد استمارة خاصة لتحديد هوية صاحب احلق
اإلقتصادي ومصدر األموال وفقًا 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 10
من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وحتديد مهامها
وفقًا 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 وفقًا ملا هو منصوص عليه في املادة  11من
النظام املذكور ،على أن يتثبت مفوض املراقبة بعد
اإلطالع على التقارير التي تعدها هذه الوحدة من
قيامها بهذه املهام.
 .8تنظيم مركزية ممكنة للمعلومات املجمعة تتضمن
كحد أدنى األسماء التي جرى تعميمها من قبل
«هيئة التحقيق اخلاصة» وأسماء أصحاب احلسابات
املشكوك فيها واملُبلغ عنها من املصرف أو املؤسسة
املالية وحتديث هذه املركزية بصورة مستمرة.
 .9إعتماد سجل خاص أو برنامج معلوماتي يبني أسماء

 .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.

رابعا:
ً
األمور األساسية غير الواردة في دليل اإلجراء  ات املنصوص
عليه في الفقرة (أ) من البند ( )1من املادة  11من نظام مراقبة
العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األمــوال ومتويل
اإلرهاب أو املتناقضة معه.

 .11تعيني مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع
املصرف أو املؤسسة املالية وقيامه مبهامه السيما جلهة
مراقبة العمليات النقدية والتحاويل وأية عمليات أخرى.
رئيسا لـ «هيئة
 .12إبالغ حاكم مصرف لبنان بصفته
ً
التحقيق اخلاصة» بالعمليات املشكوك بأنها تنطوي
على تبييض أموال أو متويل إرهاب.
 .13تدريب املوظفني واملسؤولني املعنيني بشكل مستمر
وإشراكهم في احللقات الدراسية والندوات
واحملاضرات بغية إطالعهم بشكل دائم على طرق
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
 .14إعداد دليل إجراء  ات 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 وإجراء  ات للمراقبة ترتكز على
املخاطر ) ،(Risk Based Controlكما نصت عليه
املادة  9من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

ثان ًيا:
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  11من
نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب.
ثال ًثا:
ما إذا كانت موافقة مدير فرع املصرف أو املؤسسة املالية على
إعفاء بعض العمالء من تعبئة استمارة العمليات النقدية )(CTS
وحتديد سقوف لهذه اإلعفاء ات قد متّا باإلستناد إلى معايير

إعالمات

األشخاص الذين يقومون بفتح أو بتحريك حسابات
مبوجب وكالة.

تبرر هذه اإلعفاء ات والسقوف والتأكد من تعبئة هذه االستمارة
للعمالء غير املعفيني من هذا اإلجراء.

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 7
موجه إلى مؤسسات الوساطة املالية
ّ
باإلستناد إلى القانون رقم  318تاريخ  2001/4/20املتعلق
مبكافحة تبييض األمــوال وتعديالته السيما املــادة الرابعة
والبند  1من املادة السابعة منه يطلب من مؤسسات الوساطة
التقيد كحد أدنى باإلجراء  ات التالية:
املالية
ّ
 .1التحقق من هوية ونشاط املراسل (Correspondent
) Bankواإلستحصال منه على الوثائق الثبوتية للتأكد من
أنه ليس من نوع ).(Shell Bank
 .2التحقق من هوية العمالء الدائمني والعابرين ،املقيمني
وغير املقيمني ووكالئهم واإلستحصال من األشخاص
الطبيعيني على املستندات املتعلقة بهوياتهم ومحل إقامتهم
ومن األشخاص املعنويني على املستندات املتعلقة بشهادة
تسجيلهم ونظامهم وعناوينهم وهوية املفوضني بالتوقيع
عنهم واعتماد لهذا الغرض أمنوذج 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).
دوريا ،السيما عند الشك ،من هوية العمالء
 .3إعادة التحقق
ً
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 Officer

تكون مهامه:

• وضع دليل إجراء  ات ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب يأخذ بعني اإلعتبار املوجبات الواردة في هذا
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اإلعالم على أن يراعي هذا الدليل هيكلية املؤسسة
واألقسام املوجودة فيها وتطويره عند احلاجة ووضع
أمنوذج معرفة العمالء ) (KYC Formموضوع البند2 
أعاله ورفعهما إلى رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
للموافقة عليهما.
• التحقق من حسن تطبيق ومن فعالية اإلجراء  ات املتبعة
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ومراقبة
احلسابات (مبوجب برامج معلوماتية متخصصة إذا
اقتضت احلاجة تظهر مؤشرات تبييض األموال) للتثبت
من عدم وجود عمليات مشكوك فيها وتوثيق أعماله
بالتقارير الدورية الالزمة ورفعها إلى رئيس وأعضاء
مجلس اإلدارة.
املعنيني حول طرق مكافحة تبييض
• تدريب املوظفني
ّ
األموال.

 .6تعبئة استمارة العمليات النقدية )(Cash Transaction Slip

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

رئيسا لـ «هيئة التحقيق
 .11إبالغ حاكم مصرف لبنان بصفته
ً
اخلاصة» بالعمليات املشكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال.
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  18آب 2005
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
116

قوانين وأنظمة

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
ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار األساسي رقم  7818تاريخ
وعمل بقرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ
،2001/5/18
ً
في جلستها املنعقدة بتاريخ  ،2006/11/2يطلب من املصارف
واملؤسسات املالية كافة ما يلي:
• التشدد في تطبيق أحكام البند  6من املادة الثانية
عشرة من نظام مراقبة العمليات املالية واملصرفية
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار
األساسي رقم  8187تاريخ  2001/5/18جلهة مراقبة
مدى تقيد موظفيها وسائر العاملني لديها مبوجب عدم
اإلفصاح لـ «العميل» عند قيام «هيئة التحقيق اخلاصة»
باإلستعالم عنه أو بالتدقيق في حساباته أو جتميدها
مؤقتًا.
دائما أن اإلستعالم أو التدقيق الذي
• األخذ باإلعتبار
ً
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 باإلجراء  ات املذكورة أعاله حتت طائلة حتميل
رئيس مجلس اإلدارة املسؤولية الكاملة عن عدم التنفيذ.
بيروت ،في  7تشرين الثاني 2006
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
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
ومتويل اإلرهاب املرفق بالقرار األساسي رقم  7818تاريخ
،2001/5/18
وعمل بقرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها املنعقدة
ً
بتاريخ ،2008/12/4

بيروت ،في  2كانون الثاني 2009
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ١٠
موجه إلى املصارف
باإلشارة إلى القرارات الصادرة عن «هيئة التحقيق اخلاصة»
السيما تلك القاضية بوضع بعض احلسابات حتت املراقبة
وتسهيل ملهمة «الهيئة» في
) ،)Traceableومن ًعا ألي التباس،
ً
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»:

ً
أول:
في ما يتعلق بالشيكات:
• عدم تسديد ،نق ًدا ،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 ّ
مشطوبا.
الشيك
ً
• عدم إصدار أي شيك مصرفي )(Chèque Bancaire
مسحوبا ألمر صاحب احلساب أو الغير على احلساب
ً
مشطوبا ويتضمن
املوضوع حتت املراقبة إال إذا كان
ً
األول».
عبارة «ال يدفع إال للمستفيد ّ

بيروت ،في  9متوز 2009
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالمات

يطلب من املصارف التشدد في تطبيق أحكام الفقرة (ج)
من البند ( )7من املادة  11من نظام مراقبة العمليات املالية
واملصرفية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب جلهة التأكد
من عدم إيــداع قيمة الشيكات في احلساب قبل حتصيلها
بصورة نهائية من املصارف الصادرة عنها.

مبلغ من األموال مباشر ًة عن صندوق املصرف ()Guichet
املفتوح لديه احلساب املذكور.

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 11
موجه إلى املصارف
عمل 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 ،وفقًا لألمنوذج املرفق بتفاصيله كافة.
يتم تنظيم هذا األمنــوذج 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 وفقًا
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
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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

فرع
املصرف
املعني*

العملة

املبلغ
()-/+

الرصيد
()-/+

تفاصيل
العملية **

Family
Name

Account
Number

Post
Date

Value
Date

Transaction
Type

Involved
Branch

Currency

Amount
()+/-

Balance
()+/-

Transaction
Details

00 11 222 33 00

5-jan09

6-jan09

CHW

Hamra

USD

-100,000

-100,000

Cheq #

12542

CDP

ثان ًيا:
في ما يتعلق ببطاقات اإلئتمان والوفاء:
حصر استعمال بطاقات اإلئتمان و/أو الوفاء ،املصدرة استنادا
للحساب املوضوع حتت املراقبة على أجهزة نقاط البيع لدى
التجار ( )POSومنع استعمالها على أجهزة الصراف اآللي.
ّ
ثال ًثا:
في ما يتعلق بالصندوق لدى املصرف ):(Guichet
عدم املوافقة لصاحب احلساب موضوع املراقبة من سحب أي

CHD

على سبيل املثال وال احلصر:
مختصر نوع العملية

نوع العملية

Transaction Type

سحب شيك

Check Withdrawal

CHW

إيداع شيك

Check Deposit

CHD

Cash Deposit

CDP

نقدي

Cash Withdrawal

CWD

حتويل صادر

Outgoing Payment order

OPO

حتويل وارد

Incoming payment Order

IPO

حتويل داخلي من حساب إلى حساب

Account to Account

A/A

إيداع نقدي

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

w

التقرير السنوي 2٠19
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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 إلــى الــقــرار األســاســي الــصــادر 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 وفقًا
لنظام احلوالة،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ ،2011/5/26
املعينني لدى مؤسسات الصرافة
يطلب من مفوضي املراقبة
ّ
من الفئة «أ» إعداد تقرير سنوي وإرساله إلى أمانة سر
«هيئة التحقيق اخلاصة» في مهلة أقصاها نهاية شهر آذار
الــذي يلي السنة املالية التي جرت املراقبة خاللها ،على
أن يتضمن هذا التقرير اإلشــارة إلى ما إذا كانت هذه
املؤسسات تتقيد أم ال باملوجبات التالية:
.1
.2
.3

.4

.5

118

التحقق من هوية الزبائن وعناوينهم باإلستناد إلى
وثائق رسمية.
مسك سجالت خاصة بالعمليات التي تفوق قيمة كل
منها مبلغ  10،000د.أ .أو ما يعادله.
اإلحتفاظ 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.
تزويد املصرف بإشعار خاص (يتضمن معلومات عن
طبيعة العملية ،موضوعها ،مصدر األموال ووجهتها،
هــويــة املستفيد وصــاحــب احلــق االقــتــصــادي) عند
القيام بتنفيذ أية عملية مصرفية من خالله (حتويل،
إصدار شيك )...لصالح زبائنها تتجاوز قيمتها مبلغ
 10،000د.أ .أو ما يعادله.
وخطيا عن قيامها مبزاولة
إعالم مصرف لبنان مسبقًا
ً
عمليات التحاويل النقدية وف ـ ًقــا لنظام «احلــوالــة»
واإلحتفاظ بسجالت خاصة بهذه العمليات وبصور عن
الوثائق الرسمية العائدة للعمالء املعنيني وذلك ملدة ال
تقل عن خمس سنوات.

قوانين وأنظمة

 .6إبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» عن تفاصيل العمليات التي
متويل لإلرهاب في
تبييضا لألموال أو
يشتبه بأنها تخفي
ً
ً
حال حدوثها.
بيروت ،في  27أيار 2011
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 15
للمصارف وللمؤسسات املالية
بناء على احكام القانون رقم  318تاريخ 2001/4/20
ً
املتعلق مبكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب السيما
البند ( )4من املادة السادسة والبند ( )1من املادة السابعة
منه،
وبناء على احكام البندين ( )1و ( )6من املادة  12من نظام
ً
مراقبة العمليات املالية واملصرفية ملكافحة تبييض االموال
املرفق بالقرار االساسي رقم  7818تاريخ ،2001/5/18
وبناء على احكام املادة  181من قانون املوجبات والعقود
ً
املتعلقة بشروط التمنع عن التعاقد واملسؤولية الناجتة عن
ذلك،
وتدار ًكا الي مس قد يلحق بحقوق ومصالح املودعني والعمالء
نتيجة عدم تطبيق احكام االعالم رقم  8الصادر عن «هيئة
التحقيق اخلاصة»،
وعمال بقرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
املنعقدة بتاريخ ،2014/5/20
نذكر املصارف واملؤسسات املالية بضرورة التشدد في تطبيق
مضمون اعالم «الهيئة» رقم  8تاريخ  2006/11/7السيما
جلهة:
• تقيد املوظفني وسائر العاملني لديها مبوجب عدم
االفصاح لـ «العميل» عند قيام «الهيئة» باالستعالم
عنه او بالتدقيق في حساباته او جتميدها مؤقتًا.
• كون االستعالم او التدقيق اللذين تقوم بهما «هيئة
ً
حتفظا
التحقيق اخلاصة» ال يشكالن ،بحد ذاتهما،

على شخص العميل او ادانة له وبالتالي ال يحوالن
دون التعامل او االستمرار بالتعامل مع «العميل»
بشكل طبيعي ووفقًا لالصول وطاملا لم يصدر عن
«الهيئة» قرار يقضي بخالف ذلك.

يتعرض املصرف املخالف او املؤسسة املالية املخالفة

بيروت ،في  26أيار 2014
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 16
موجه إلى املصارف

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

موجه الى املصارف واملؤسسات املالية

إعالمات

للعقوبات االدارية التي يعود للهيئة املصرفية العليا فرضها
عمل باحكام املــادة  208من قانون النقد والتسليف وال
ً
يحول ذلك دون تطبيق العقوبات اجلزائية واملسؤولية املدنية
بحقهما .

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 18

باالشارة الى كل من:
• املقطع «عشرون» من «املادة التاسعة مكرر» من القرار
االساسي رقم  6116تاريخ  1996/3/7املتعلق
بالتسهيالت املمكن أن مينحها مصرف لبنان للمصارف
وللمؤسسات املالية،
• البند ( )5من «املادة الرابعة» من القرار األساسي
رقم  7743تاريخ  2001/1/2املتعلق بدعم الفوائد
املدينة على التسليفات املمنوحة للقطاعات الصناعية أو
السياحية أو الزراعية،
• «املادة الثانية والعشرون مكرر» من القرار االساسي
رقم  7835تاريخ  2001/6/2املتعلق باالحتياطي
االلزامي،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ  18ايلول ،2014
يطلب من املصارف واملؤسسات املالية كافة العاملة في لبنان،
على مسؤوليتها ،اعالم هيئة التحقيق اخلاصة عن القروض
املمنوحة الي من االشخاص الذين سبق وصدرت بحقهم
قرارات تقضي بتجميد حساباتهم أو بوضعها حتت املراقبة
(.)Traceable
ولهذه الغاية يقتضي تزويد هيئة التحقيق اخلاصة ،خالل
مدة أقصاها  ،2014/10/15بلوائح ثالث تتضمن اسماء
االشخاص املنوه عنهم والذين مت منحهم القروض التي:
• تستفيد املصارف املعنية مقابلها من التسليفات املمنوحة
عمل باحكام القرار االساسي
لها من مصرف لبنان
ً
رقم  6116تاريخ .1996/3/7
عمل باحكام
• تفيد العميل من دعم الدولة للفوائد املدينة ً
القرار االساسي رقم  7743تاريخ .2001/1/2

• تستفيد املصارف املعنية مقابلها من التخفيضات على
عمل بأحكام القرار االساسي
االحتياطي االلزامي
ً
رقم  7835تاريخ .2001/6/2
ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور
صدوره.
بيروت ،في  18ايلول 2014
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم 1٩
موجه إلى املؤسسات واجلهات املعنية املشار اليها
ّ

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

حول تطبيق قرارات مجلس األمن رقم )1999( 1267

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

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

ً
أول:
يطلب الى املؤسسات واجلهات املعنية كافة املشار اليها في
املادة اخلامسة من القانون رقم  44تاريخ  2015/11/24والى
الشركات التي تتعاطى الوساطة املالية والى هيئات االستثمار
اجلماعي ،كل في ما خصها ،ما يلي:
 .1القيام بإستمرار مبراجعة اي حتديث يتم على املوقع
اإللكتروني ملجلس األمن ( )UNSC Websiteفي ما
يتعلق باالسماء احملددة واملدرجة على اللوائح الصادرة
مبوجب قرارات مجلس االمن رقم )1999( 1267
ورقم  )2011( 1988ورقم  )2011( 1989والقرارات
الالحقة املتعلقة بهذا اخلصوص و /أو اللوائح الصادرة
عن جلان العقوبات اخلاصة ،والقيام تلقائيا وفورا دون
تأخير ودون سابق انذار بتجميد االموال او احلسابات
او العمليات أو األصول األخرى العائدة لهذه االسماء
فور إدراجها وذلك في حال وجدت بأي شكل كان
(مباشر أو غير مباشر ،مشترك ،)...على ان يتم تزويد
«هيئة التحقيق اخلاصة» وخالل مهلة اقصاها 48
ساعة مبا يفيد انها قامت بذلك وباملعلومات املتوفرة
لديها بهذا اخلصوص.

 .2ابالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» في حال وجود تشابه
بني اسم احد عمالئها واسم وتفاصيل محددة ومدرجة
على اللوائح الصادرة مبوجب قرارات مجلس االمن
املنوه عنها في البند ( )1اعاله و/أو الصادرة عن جلان
العقوبات اخلاصة.

ثان ًيا:
تطبق أحكام هذا اإلعالم على الفروع واملؤسسات الشقيقة أو
التابعة في اخلارج.
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إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٠
موجه الى املصارف واملؤسسات املالية
وسائر املؤسسات امللزمة باالبالغ
بناء على احكام القانون رقم  ٤٤تاريخ  ٢٠١٥/١١/٢٤املتعلق
ً
مبكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب سيما كل من املادة
الرابعة واخلامسة والسادسة والسابعة والثالثة عشرة منه،
ً
«أول» من املادة ١٢
وبناء على احكام البند ( )٣من املقطع
ً
من القرار االساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم ٧٨١٨
تاريخ  ٢٠٠١/٥/١٨وتعديالته املرفق بتعميم مصرف لبنان
االساسي رقم  ٨٣واملتعلق بنظام مراقبة العمليات املالية
واملصرفية ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب،
«ثانيا» من املادة االولى من
وتوضيحا وتطبيقًا الحكام البند
ً
ً
القرار االساسي الصادر عن مصرف لبنان رقم ١٢٢٥٣
تاريخ  ٢٠١٦/٥/٣املرفق بتعميم مصرف لبنان االساسي
رقم  ١٣٧واملتعلق بأصول التعامل مع القانون االميركي
الصادر بتاريخ  ٢٠١٥/١٢/١٨ومع انظمته التطبيقية حول
منع ولوج «حزب الله» الى املؤسسات املالية االجنبية وغيرها
من املؤسسات،
وتدار ًكا حلصول أي اجراء او تدبير تعسفي من شانه االضرار
مبصالح املودعني والعمالء سيما عند اقفال حساب اي منهم
او االمتناع عن فتح حسابات لهم او عدم التعامل معهم ،كل
ذلك بصورة غير مبررة او بحجة تفادي التعرض للمخاطر
)،(De-risking
وضمن اطار اجلهود املبذولة من قبل مصرف لبنان لتعزيز
الشمول املالي )،(Financial Inclusion
ً
وحفاظا على املصلحة الوطنية العليا،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ ،٢٠١٦/٥/٢٦
يقرر ما يأتي:

الوساطة املالية وسائر املؤسسات امللزمة باإلبالغ
عدم اتخاذ أي تدبير جلهة اقفال اي حساب عائد
الحد عمالئها او االمتناع عن التعامل معه او عن
فتح اي حساب له قبل مرور ثالثني يو ًما على ابالغ
«هيئة التحقيق اخلاصة» ،وعلى ان يتضمن هذا
توضيحا لألسباب املوجبة التي تبرر اتخاذ هذه
التبليغ
ً
االجراء ات والتدابير (معلومات متعلقة بالعميل )،(KYC
حركة أو وتيرة أو حجم احلساب.)… ،

ثان ًيا:
في حال لم يرد أي جواب من «هيئة التحقيق اخلاصة» خالل
املهلة املذكورة اعاله يعود للمصارف وللمؤسسات املعنية اتخاذ
االجراء ات املناسبة بهذا اخلصوص.
ثال ًثا:
ال تطبق هذه االجراء ات في ما خص احلسابات العائدة
ألشخاص او مؤسسات مدرجة اسماؤهم على أي من اللوائح
املصدرة املتعلقة بتطبيق القانون االميركي الصادر بتاريخ
 ٢٠١٥/١٢/١٨واملنوه عنه اعاله.

املادة الثانية

يتعرض كل من يخالف احكام هذا االعالم للمالحقة امام «الهيئة
املصرفية العليا».

املادة الثالثة

اعتبارا من
ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به
ً
.٢٠١٦/٥/٣
بيروت ،في  26أيار 2016
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

اعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢١
موجه الى اجلهات املشار اليها في املادة اخلامسة من
القانون رقم  ٤٤تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤
سيما شركات التأمني
بناء على القانون رقم  ٤٤تاريخ ( ٢٠١٥/١١/٢٤مكافحة تبييض
ً
االموال ومتويل االرهاب) ،سيما احكام املواد  ٦ ،٥و ٧منه،
وملا كان يتوجب على املؤسسات غير اخلاضعة لقانون سرية
املصارف الصادر بتاريخ  ١٩٥٦/٩/٣املشار اليها في املادة

إعالمات

املادة االولى
ً
أول :يطلب من املصارف واملؤسسات املالية ومؤسسات

اخلامسة من القانون رقم  ،٤٤ومنها شركات التأمني ،التقيد
باملوجبات املنصوص عليها في املادة الرابعة منه وبالنصوص
التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن «الهيئة» لغايات
تطبيق أحكامه،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ  ٨أيلول ،٢٠١٦
يطلب ما يلي:
 .1تطبيق اجــراء ات العناية الواجبة على العمالء الدائمني
اشخاصا طبيعيني او معنويني او بنية قانونية
(سواء كانوا
ً
خاصة) جلهة التحقق من هويتهم باالستناد الى وثائق او
معلومات او بيانات موثوقة ،كما وحتديد هوية صاحب
احلق االقتصادي واتخاذ اخلطوات الالزمة للتحقق منها
باالستناد الى وثائق او معلومات او بيانات موثوقة ،كما
واحلصول كحد ادنى على املعلومات احملددة في امنوذج
معرفة العميل ) (KYC Formاملرفق بهذا االعالم وذلك
بالنسبة لعقود الضمان على احلياة السيما تلك املرتبطة
بتكوين رؤوس االموال ووحدات االستثمار.
 .٢التأكد من إلتزام وسطاء ووكالء التأمني املعتمدين تطبيق
اجراء ات العناية الواجبة املشار إليها في البند  ١اعاله.

 .٣وضع نظام ضبط داخلي )(Internal Control System

فاعل ملكافحة تبييض االموال ومتويل االرهاب يشمل كحد
ادنى:

أ) تعيني ضابط امتثال ملكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب ) ،(AML / CFT Compliance Officerعلى
أن يخضع باستمرار لدورات تدريبية في هذا املجال.

ب) اعتماد برامج معلوماتية ملراقبة العمليات التي تتطلب ذلك.

ج) قيام ضابط االمتثال بإعداد تقارير دورية ،ترفع إلى
اإلدارة ،عن مراقبة العمليات ترتكز على املخاطر
) (Risk Based Approachوعن مدى التقيد
ايضا مدى
باالجراء ات املطلوبة ،على ان تشمل تقاريره ً
التزام وسطاء ووكالء التأمني الذين يتم التعامل معهم
بذات اإلجراء ات املطبقة على شركات التأمني وباألخص
جلهة تزويد هذه األخيرة باملستندات التي يستحصلون
عليها من الزبائن املعنيني.

د) اطالع املوظفني ووسطاء ووكالء التأمني املعنيني من
خالل دورات تدريبية على اإلجراء ات املطلوبة.
هـ) تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات املجمعة املتعلقة
بعمليات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تتضمن
على األقل ،األسماء التي تعمم من قبل «هيئة التحقيق
اخلاصة» واألسماء املبلّغ عنها من قبل الشركة الى
«الهيئة» وحتديثها بصورة مستمرة.

يتضمن إجراءات مكافحة تبييض
و) وضع دليل إجراءات
ّ
األموال ومتويل اإلرهاب املطلوبة ،على ان يشمل الدليل
ايضا ،فيما خص بوالص التأمني على احلياة التي لها
ً
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طابع إستثماري ،املؤشرات املع ّددة أدناه على سبيل
مبررة ،على
املثال ال احلصر ،والتي تدل ،في حال لم تكن ّ
احتمال وجود عمليات تبييض أموال أو متويل إرهاب:
•
•
•
•

املسـتفيد مـن بوليصـة التأمين علـى احليـاة
).(Beneficiary
إستبدال املستفيد احلالي مبستفيد آخر ال عالقة
واضحة له بصاحب البوليصة.
شراء ع ّدة بوالص تأمني على احلياة (Multiple
مبررة.
) policiesدون أسباب ّ
بوليصة غير متالئمة مع حاجات صاحبها أو مختلفة
بناء لطلبه.
عن بوالص أخرى أصدرت سابقًا ً

 .٦اتخاذ االجــراء ات والتدابير الالزمة ملنع سوء استغالل
التطورات التكنولوجية في تبييض األمــوال أو متويل
اإلرهــاب وعند التعامل مع عمالء ذوي مخاطر مرتفعة،
وكذلك االمــر في حال نشوء عالقات مراسلة مصرفية
التقيد بالتعاميم واالعالمات الصادرة عن مصرف
وبالتالي
ّ
لبنان وهيئة التحقيق اخلاصة ضمن هذا اإلطار.
 .٧يخضع ألحــكــام هــذا اإلعــــام ،حيث ينطبق ،جميع
األشخاص املشار إليهم في املادة  ٥من القانون رقم ٤٤
تاريخ .٢٠١٥/١١/٢٤
ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  ٩أيلول ٢٠١٦
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

• شراء بوليصة تأمني على احلياة مبوجب قسط واحد
كبير ).(Single Premium
• شراء بوليصة تأمني على احلياة من قبل شخص غير
مقيم وغير لبناني.

• تسديد أقساط على بوليصة التأمني على احلياة
مبوجب دفعات نقدية كبيرة و/أو متكررة ،أو دفعات
غير متالئمة مع الوضع املالي لصاحب البوليصة.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕت ﺣﻮﻝل ﺍاﻟﺸﺨﺺ ﺍاﻟﻤﻌﻨﻮﻱي
ﺍاﻹﺳﻢ................................................ :

• دفعات مصادرها غير واضحة.

• تغذية بوليصة التأمني على احلياة بقسط واحد كبير
).(Booster
• تغذية بوليصة التأمني على احلياة بأقساط إضافية
ومتكررة خارجة عن النمط املعتاد ).(Overfunding

• تسديد أقساط بوليصة التأمني على احلياة من اخلارج.

• طلب سحوبات على القيمة النقدية لبوليصة التأمني
على احلياة ) (Cash valueللحصول على شيكات
زمنية قصيرة
من شركة التأمني ،وذلك بعد مرور م ّدة
ّ
من إصدار البوليصة.
• طلب حتاويل على القيمة النقدية لبوليصة التأمني على
احلياة ) (Cash valueإلى حسابات في اخلارج.
• إلغاء بوليصة التأمني على احلياة دون أي إعتبار
للغرامات بهدف احلصول على شيكات من شركة
التأمني.

 .٤إبالغ «هيئة التحقيق اخلاصة» عن تفاصيل العمليات التي
متويل لإلرهاب وفق
تبييضا لألموال أو
يشتبه أنها تخفي
ً
ً
اآللية الواردة في إعالم «الهيئة» رقم  ١٧تاريخ ،٢٠١٤/٩/١٦
على أن تشمل هذه اإلبالغات العمليات املشبوهة املجراة من
قبل وسطاء ووكالء التأمني الذين يتم التعامل معهم.
 .٥الطلب من املوظفني لديها ،حتت طائلة املسؤولية ،عدم إعالم
العمالء عند قيام «هيئة التحقيق اخلاصة» باإلستعالم أو
بالتدقيق في عملياتهم اال في حال صدور قرار عن هذه
«الهيئة» يفيد بذلك.
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ﻣﺤﻞ ﻭوﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﺍاﻟﺘﺴﺠﻴﯿﻞ............ :

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

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

ﺍاﻟﺠﻨﺴﻴﯿﺔ..................................................... :
ﺍاﻟﻌﻨﻮﺍاﻥن........:

ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﻬﮭﺎﺗﻒ.........................:

.....................................
Place and Date of Registration:

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

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

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

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

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

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

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

ﺍاﻟﻨﺸﺎﻁط
ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﯿﻞ ........ ............................................:
...... ............ ........................................
Detailed Activity: ...................................
ﺃأﺳﻤﺎء
ﺍاﻟﺸﺮﻛﺎء ﺍاﻟﺮﺋﻴﯿﺴﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭوﻧﺴﺒﺔ ﺍاﻟﺤﺼﺺ..................:
e of Shares: ................... ............
Names of Main Partners & Percentag
ﺃأﺳﻤﺎء
ﺍاﻟﻤﻔﻮﺿﻴﯿﻦ
ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﯿ
ﻊ................................................:
s:…… .......................................... ....
Signatorie
Authorized
of
Names
ﺃأﺳﻤﺎء
ﺍاﻟﻤﻤﺜﻠﻴﯿﻦ ﺍاﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﯿﻴﯿﻦ....................................:
..............................................................
…Names of Legal Representatives:
ﺇإﺳﻢ ﺍاﻟﻤﺪ
ﻳﯾ ﺮ...... ...............................................:
.................. ........................... ....... ....................
Name of Manager:………............
ﺍاﻟﻮﺿﻊ ﺍاﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻣﺒﻴﯿﻌﺎﺕت ،٬ﺃأﺭرﺑﺎﺡح............ ....:(....
........................................................................
Financial Status (Sales, Profits…):
ﻣﺼﺪﺭر ﺍاﻷﻣﻮﺍاﻝل...:
............................................................
........................................ ....................
Source of Funds: .......................
ﻧﻮﻉع ﻭوﺍاﻟﻐﺮﺽض ﻣﻦ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ.......................:
… ............................ .................... .......................
…Nature & Purpose of the Relation:
ﺻﺎﺣﺐ ﺍاﻟﺤﻖ
ﺍاﻹﻗﺘﺼﺎﺩد
ﻱي.................:
ﺣﻮﻝل ﺍاﻟﺸﺨﺺ ﺍاﻟﻄﺒﻴﯿﻌﻲ
................. ....................
. ..................................... ....................
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕت
Beneficial Right’s Owner:.......
ﻓﻲ ﺣﺎﻝل ﻛﺎﻥن
ﺻﺎﺣﺐ ﺍاﻟﺤﻖ ﺍاﻹﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي ﻏﻴﯿﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍاﻟﺒﻮﻟﻴﯿﺼﺔ:
Holder:
If BRO is other than the Policy
First Name:
ﺍا
ﻹﺳﻢ.............:
.........................
....................
....................
...........................
........
Name: ...................................................
ﺍاﻟﻌ
......
ﻼﻗﺔ
.:
........
................... .............................. .................... ........................................
Family Nam
Relation:..................... ...................
........................
e:..................
ﺍاﻟﺴﺒﺐ........... .................:
....................
........................
....................
................
ﺍاﻟﻌﻨﻮﺍاﻥن...... ................ .:
ﺍاﻹﺳﻢ................. :
Reason: ............................................
................................................ .....................................................................
Father’s Nam
Address:.........................................
.......................
ﺍاﻟﻤﻬﮭﻨﺔ.........:
e:....................
....................
.............................
....................
...............................
ﺍاﻟﻤﺎﻟﻲ.................:
Profession: ........................................
ﺇإﺳﻢ ﺍاﻟﻌﺎﺋﻠﺔ:
ﺍاﻟﻮﺿﻊ...... ...
....
....................
........
..
..
..
.
........
....................
.........................
Mother’s
....................
Full Name:
Financial Status: .................
........................
.......................
........
........
ﺇإﺳﻢ ﺍاﻷﺏب............. :
........................
... ......................
Gender: Male
.............. ..........
........................
Female
ﻬﮭﺮﺗﻬﮭﺎ...... ........ :
ﺍاﻟﺘﺎﺭرﻳﯾﺦ:
....
ﺇإﺳﻢ ﺍاﻷﻡم ﻭوﺷ
................
....................
........................
........................................................
Place and
.. ....................
........................
....................
Date of Birth
Date:........................................................
: ......................
ﺃأﻧﺜﻰ
........................
ﺍاﻟﺠﻨﺲ :ﺫذﻛﺮ
............................
Nationality:
........................
..............................
.......... ................
.........................
ﻜﺎﻥن ﻭوﺗﺎﺭرﻳﯾﺦ ﺍاﻟﻮﻻﺩدﺓة:
......... ................
ﻣ
................
Civil Register
 ........................................ﻧﻤﻮﺫذﺝج ﺍاﻟﺘﻮﻗﻴﯿﻊ:
Place and Num
........................
ber :........ .. ............
ﺍاﻟﺠﻨﺴﻴﯿﺔ ...... :
Specimen of Signature:
.......... ..............
ID/Passport
... ........................
Number :........
........................
..........................
ﺍاﻟﺴﺠﻞ............ :
ﻣﻜﺎﻥن ﻭوﺭرﻗﻢ
............................
............... ...............
Resident
........................
Non-Residen
/ﺟﻮﺍاﺯز ﺍاﻟﺴﻔﺮ........... :
t
ﺭرﻗﻢ ﺍاﻟﻬﮭﻮﻳﯾﺔ
.......................
........................
Residential
.................
Address: ........
........................
ﻏﻴﯿﺮ ﻣﻘﻴﯿﻢ
................. ........
ﻣﻘﻴﯿﻢ
.........................
Telephone:.....
..............................
........................
........................
......... ................
ﻋﻨﻮﺍاﻥن ﺍاﻟﺴﻜﻦ ......:
........................
........................
Detailed Prof
........................
ession:................
..
........
.....
........
.............................
ﺍاﻟﻬﮭﺎﺗﻒ...............:
ﺭرﻗﻢ
..... ........................
Business Add
........................
ress :................
........................
........................
ﺼﻴﯿﻞ..................:
........................
ﺍاﻟﻤﻬﮭﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔ
..............................
Previous Prof
........................
ession for Reti
........................
red: . ................
ﻤﻞ....:
ﺍاﻟﻌ
ﻋﻨﻮﺍاﻥن
.......................
.... ..........................
Financial Stat
ﻦ.....................:
us:........................
ﻟﻸﺷﺨﺎﺹص ﺍاﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﯾ
............................
ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﺍاﻟﺴﺎﺑﻖ
............ ................
Source of Fund
........................
........................
s :......................
ﺍاﻟﻤﺎﻟﻲ.....................:
........................
............ ................
ﺍاﻟﻮﺿﻊ
........................
Other Source
........................
of Funds :.. ...
........................
.........................
ﻣﺼﺪﺭر ﺍاﻷﻣﻮﺍاﻝل.:
............... .... .........
........................
Nature & Purp
........................
ose of the Rela
........................
tion: .................
ﻣﺼﺪﺭر ﺃأﻣﻮﺍاﻝل ﺁآﺧﺮ .:
........................
Family Stat
.. ...........................
us:........................
........ .................
............................
ﻐﺮﺽض ﻣﻦ ﺍاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ...:
Spouse’s Full
........
ﻧﻮﻉع ﻭوﺍاﻟ
................... .........
Name: .............
........................
..........................
Spouse’s Prof
........................
........................
ession: . ........
ﻌﺎﺋﻠﻲ................:
........................
........................
ﺍاﻟﻮﺿﻊ ﺍاﻟ
........................
..........................
Beneficial Righ
ﺇإﺳﻢ ﺍاﻟﺰﻭوﺝج ﻭوﺷ ﻬﮭﺮﺗﻪﮫ:
........................
t’s Owner: ........
................... ........
ﻋﻤﻞ ﺍاﻟﺰﻭوﺡح..........:
.............................
...................... ........
If BRO is othe
........................
........................
r than the Polic
ﺍاﻟﺤﻖ ﺍاﻹﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي....:
y Holder:
ﺻﺎﺣﺐ
Name:...........
ﺻﺎﺣﺐ ﺍاﻟﺒﻮﻟﻴﯿﺼﺔ:
........................
ﺍاﻟﺤﻖ ﺍاﻹﻗﺘﺼﺎﺩدﻱي ﻏﻴﯿﺮ
........................
ﻓﻲ ﺣﺎﻝل ﻛﺎﻥن ﺻﺎﺣﺐ
Relation:............
........................
......... ................
.................... ........
...................... .
Reason:........
ﺍاﻹﺳﻢ.....:
........................
........................
..... .....................:
........................
Address:............
........
ﻼﻗﺔ
ﺍاﻟﻌ
........................
.........................
....... ................
............................
Profession:
ﺍاﻟﺴﺒﺐ.:
........................
........................
........................
ﻟﻌﻨﻮﺍاﻥن.....................:
Financial Stat
........................
ﺍا
us:.................
........................
........................
ﺍاﻟﻤﻬﮭﻨﺔ. .........:
........................
Date: ................
ﺍاﻟﻤﺎﻟﻲ.....................:
........................
........................
ﺍاﻟﻮﺿﻊ
..........................
...................... ........
............ ...........
Specimen of
........................
Signature:
ﺍاﻟﺘﺎﺭرﻳﯾﺦ............ :

ﻧﻤﻮﺫذﺝج ﺍاﻟﺘﻮﻗﻴﯿﻊ:

موجه الى املصارف واملؤسسات املالية واجلهات املعنية
املشار اليها في املادة اخلامسة
من القانون رقم  44تاريخ 2015/11/24

شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو متويل اإلرهاب

بناء على القانون رقم  44تاريخ ( 2015/11/24مكافحة
ً
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب)،
وبناء على قرار هيئة التحقيق اخلاصة املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ ،2017/10/19

ً
أول:
يضاف الى البيان رقم ( 1معلومات حول الشخص الطبيعي)
والبيان رقم ( 2معلومات حول الشخص املعنوي) املرفقني
بإعالم «الهيئة» رقم  13تاريخ  2011/5/27حقل خاص
لتحديد اإلقامة الضريبية (.)Tax Residency
ثان ًيا:
يضاف الى أمنوذج معرفة العميل ( )KYC Formاملرفق بإعالم
«الهيئة» رقم  21تاريخ  2016/9/9حقل خاص لتحديد
اإلقامة الضريبية (.)Tax Residency
ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  6تشرين الثاني 2017
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٣

التحقيق اخلاصة» عن العمليات التي لديها تأكيدات أو

إعالمات

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٢

 44تاريخ  ،2015/11/24عند قيامها بإبالغ «هيئة

مبفهوم القانون رقم  44تاريخ ،2015/11/24

تعبئة األمنوذج رقم (« )1اإلبالغ عن العملية املشبوهة

اإللكتروني ( »)E-STRاملرفق بهذا اإلعالم وإرساله إلى

«الهيئة» مرفقًا به سائر املستندات املتعلقة بهذه العملية.

 .٢يطلب من املؤسسات واجلهات املعنية باملادة  5من القانون
رقم  44تاريخ  ،2015/11/24عند القيام بإبالغ «هيئة
التحقيق اخلاصة» عن العمليات التي لديها تأكيدات أو

شكوك بأنها تنطوي على تبييض أموال أو متويل اإلرهاب
مبفهوم القانون رقم  44تاريخ  ،2015/11/24أن

تقريرا عن العملية
ترفق بكتاب توجهه إلى رئيس «الهيئة»
ً
منظما وفقًا لألمنوذج رقم ( )2املرفق بهذا اإلعالم
املعنية
ً
باإلضافة إلى سائر املستندات املتعلقة بهذه العملية.

 .٣تلغى إعالمات «الهيئة» رقم  3تاريخ 2001/10/16

ورقم  6تاريخ  2004/11/12ورقم  17تاريخ
.2014/9/16

ينشر هذا اإلعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  6تشرين الثاني 2017
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

للمصارف واملؤسسات املالية وسائر املؤسسات امللزمة
باإلبالغ عن عمليات تبييض االموال ومتويل اإلرهاب
ً
عمل بأحكام املــادة السابعة من القانون رقم  44تاريخ
 2015/11/24املتعلق مبكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب،
ً
وعمل بأحكام املادة  5من نظام مراقبة العمليات املالية
واملصرفية ملكافحة تبييض األمـــوال ومتــويــل اإلره ــاب،
املرفق بتعميم مصرف لبنان األساسي رقــم  83تاريخ
،2001/5/18
وبنا ًء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» المتّخذ في جلستها
المنعقدة بتاريخ  19تشرين األول ،2017
 .١يطلب إلى جميع املصارف واملؤسسات املالية
واملؤسسات األخرى املعنية باملادة  4من القانون رقم
التقرير السنوي 2٠19
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9

اﻟ

ك-
اﻹﺣﺗﯾﺎل ﺑﻣﺎ
ﻓﯾﮭﺎ ﺟراﺋم اﻹﻓﻼس اﻻﺣﺗﯾﺎﻟﻲ
ل-
ﺗزوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻧدات
أﻧواﻋﮭﺎ وﺗزﯾﯾف واﻷﺳﻧﺎد اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ
اﻟﺗﮭرﯾب وﻓﻘ ً اﻟﻌﻣﻠﺔ واﻟطواﺑﻊ وأوراق اﻟﺗﻣﻐﺔ
م-
ﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﺎرك
ن-
ﺗﻘﻠﯾد
اﻟﺳﻠﻊ واﻟﻐش ﻓﻲ اﻹﺗﺟﺎر ﺑﮭﺎ
س
اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﻟواﻗﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﺑﺣرﯾﺔ
ع-
اﻹﺗﺟﺎر
ﺑﺎﻟﺑﺷر وﺗﮭرﯾب اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن
ف-
اﻹﺳﺗﻐﻼل
اﻟﺟﻧﺳﻲ
ﺑﻣﺎ
ﻓﻲ ذﻟك
ص-
اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺳﻲ ﻟﻸطﻔﺎل
ﺟراﺋم اﻟﺑﯾﺋﺔ
ق-
اﻹﺑﺗزاز
ر-
اﻟﻘﺗل
ش-
اﻟﺗﮭرب
اﻟﺿرﯾﺑﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ
ت-
ﺟرم آﺧر
ث-
ﯾﺗﻌذر اﻟﺗﺻﻧﯾف
 -75اﻻﻣوال
اﻟﻣﺷﺗﺑﮫ
ﺑﮭﺎ
ﻧﺎﺗﺟﺔ
ﻋن
اﻋﻣﺎل
ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ ﺟرت :
ﻓﻲ اﻟداﺧل

اﻟﺷﯾﻛﺎت وﺑطﺎﻗﺎت اﻹﺋﺗﻣﺎن ﻋﻠﻰ

اﻟﻘﺳم اﻟﺗﺎﺳﻊ

ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

وﺻف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟ

ﻣﺷﺑوھﺔ
-76
 -1ﺗزوﯾد ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن
طﺑﯾﻌﺔ واﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑ
ﺎﻻﺑﻼغ  ،ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮫ ﻋن اﻟﺗﺣوﯾل /
 -2ﺗﺣدﯾد ا
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻋن اﻟﻌﻣﯾل  /اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد
ﻻﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗم
ارﺟﺎع
ﺗﺣﺎوﯾل او
ﻣﺻرف ﻟﺑﻧﺎن
ﺷﯾﻛﺎت ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ
اﻻﺳﺎﺳﻲ رﻗم  83وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ
ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﺗﻌﻣﯾم

ارﻓﺎق ﺻور ﻋن

اﻟﺷﯾﻛﺎت و اﻟﺗﺣﺎوﯾل وا

اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻣن  -أ

ﺳﺗﻣﺎرات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت

اﻟﻧﻘدﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ

ﻣؤﺷرات اﻻﺷﺗﺑﺎه

اﻟﻣؤﺷرات
ﻗطﻊ اﻛﺑرﻣن ﻧﻔس
 -71ﺗﺣدﯾد ﻣؤﺷر او اﻛﺛر ﻣن ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻣﻘﺎﺑل
ﻛﻣﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻘطﻊ
ﻣﺑﺎدﻟﺔ
اﺧرى

اﻟﻌﻣﻠﺔ او ﻣن ﻋﻣﻼت
ً ﻣن ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔﻣﻼﺣظﺔ:
اﻟﻣﺗﻛررة ،اﻧطﻼﻗﺎ
) (Cambioاﻟﻛﺑﯾرة او
اﻟﻘطﻊ
ﻏﯾر

ﻋﻣﻠﯾﺎت
داﻋﺎت ﻣﺗﻛررة ﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة او اﯾ
ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣﯾل ﻛﺎﯾداع
ﺣرﻛﺔ
اﻟﻰ ﻧﺷﺎطﺎﺗﮫ اﻟظﺎھرة
اﻟﻰ ﺑﻠدان اﺟﻧﺑﯾﺔ او
ﻣﺑررة ﻧﺳﺑﺔ
ﺗﺣوﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻛﺑﯾرة
اﻟﻌﻣﯾل ﻻ ﯾﺑرر ﻣﺛل
ﺑﺻورة اﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟ
ﺗﺷﻐﯾل ﺣﺳﺎب
ﺣﯾن ﯾظﮭر ان ﻧﺷﺎط
ت ﻛﺑﯾرة ﻣﻧﮭﺎ ،ﻓﻲ
ﻟﺗﻠﻘﻲ ﺗﺣوﯾﻼ
ﺧﺎرﺟﻲ )اوف-ﺷور(
ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﻋﻣﯾل
ﻟﻛﺑﯾرة او اﻟﻣﺗﻛررة اﻟ
ﺣﺟم ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﯾل
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ا اﻧﮭﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﺔ ﻣﻊ
واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﯾن
او ﺷﯾﻛﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﺗﺣﺎوﯾل اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻛﻣﯾﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺑطﻠﺑﺎت
اﺳﺗﺑدال
ﻣن ﺗﻌﺑﺋﺔ اﺳﺗﻣﺎرة
ﻻﯾداع ﻟدى ﻋﻣﯾل ﻣﻌﻔﻰ
ﻓﻲ ﻧﻣط ﻋﻣﻠﯾﺎت ا
(CTS-Cash Trans
ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻧﻘدﯾﺔ )action Slip
ﺣوﺑﺎت دون وﺟود
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
ﻣن اﯾداﻋﺎت وﺳ
ﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
ﻗﯾﺎم اﻟﻌﻣﯾل ﺑ
ﻌرﯾف ﺷﺧﺻﻲ ﻛﺎف
اﺟﻧﺑﻲ او ﻣﺳﺣوﺑﺔ
ﺗ
ﻟﺣﺎﻣﻠﮫ ﻣﺻدرة ﻓﻲ ﺑﻠد
او ﺷﯾﻛﺎت ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺻرف او ﺗﻠﻘﻲ ﺷﯾﻛﺎت ﺗدﻓﻊ ﺧﺎص ﺳﺎﺑﻘﯾن ﻟﻠﻣودع
زﻋم ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﺗﺄﺗﯾﺔ ﻣن
وﻣظﮭرة ﻣن اﺷ
ﻻﻣر ﺷﺧص
ﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ او
ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑ
ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻗد
اﻟﻣﻘﺎﻣرة

واو ﺗﺣﺎوﯾل ﻣﺻرﻓﯾﺔ
اﯾداﻋﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
ﺣﺻول ﺣوﺑﺎت ﻣﺑﺎﺷرة وﻣﺗﻌددة
ﯾﻌﻘﺑﮭﺎ ﺳ
اﻟﻌﻣﻼء ﻻ ﺗﺑررھﺎ
ﺳﺎﺑﺎت ﻋدﯾدة ﻻﺣد
وﺟود ﺣ
وﯾﻼت ﻧﻘدﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ
اﺟراء ﺗﺣ
ﯾﺗوﺟب ﺗﻌﺑﺋﺔ
ﻋﻣﻠﮫ او
اﻟﺧﺎﻧﺎت
اﻟواردة
ﻓﻲ
اﻟﻘﺳم
اﻟﺛﺎﻧﻲ
طﺑﯾﻌﺔ ﻋﺑر ھذه اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
ﺣﯾث ﯾﻧطﺑق
ﻣﺎ ﺑﯾن او
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻼرﻗﺎم ،47 ،46 ،45
 63 ،62 ،49 ،48و . 64
ﺣﺎوﯾل ﻣﺻرﻓﯾﺔ ﻓﻲ
داﻋﺎت ﻧﻘدﯾﺔ و/او ﺗ
ﺣﺻول اﯾ
اﻟﺣﺟم ﻣن اﻻﻣوال
ﯾﻧﺗﺞ ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﯾل ھذا
وﻗت ﻻ
ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺑﺄﺳم
ﺷﯾﻛﺎت ﻣﺻرﻓﯾﺔ /
اﯾداع
طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﮭﺎ ذﻟك
 /ﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﺑرر
ﺷرﻛﺔ
ﺗﺣوﯾﻼت ﻣﺻرﻓﯾﺔ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘدﯾﺔ و/او
ﺣﺻول
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻔرع
ﺗﺑدو ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ
ﺗﻧﻔذ اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎً
ﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ
اﻟ
ﺗﺑدو ﻏﯾر اﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ
 (E-Bankingواﻟﺗﻲ
)
ﺳﺎﺑﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻراﻓﺔ
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ﺣﺻول ﺗﺣﺎوﯾل ﺑﯾن ﺣ
ﺗﻠك اﻟﻌﺎﺋدة ﻻﺣد
وﺣﺳﺎﺑﺎت اﺧرى ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﺎھﻣﯾﮭﺎ او ﻣدراﺋﮭﺎ او
او ﺷرﻛﺎﺋﮭﺎ او ﻣﺳ
ﺻﺣﺎﺑﮭﺎ
ﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﮭم )زوج
ا وﺿﻲ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻧﮭﺎ او ا
ﻣﻔ
ﺻوﺻﺎً اذا اﺳﺗﺗﺑﻊ ذﻟك
اﺻول وﻓروع( ﺧ
و
ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺳﺣب
ﻣؤﺷرات اﺧرى
54
اﻟﻐ
رض
ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟ
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ

اﻟﻘﺳم اﻟراﺑﻊ
اﺟراءات اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ
ﻣوﯾل -اﻻرھﺎب
وﺗ 55
اﻟواﺟﺑﺔ اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ
ﻛﺎﻓﺣﺔ ﺗﺑﯾﯾض اﻻﻣوال
ھل ﻗﻣﺗم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺻﻠﯾﺔ ﺑﻣﻔﮭوم ﻗﺎﻧون ﻣ
اﻟﺟراﺋم اﻻ
-1

اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻣن – ب
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
اﻻﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎ ً
اﻟﺗوﺿﯾﺢ ا ﻣﺗﺻل
ﻻ
-2
اﻟﺣ ھل ﺳﺑب ا
 -72ﺗﺣدﯾد اﻟﺟرم
 /ﺗﻣوﯾل اﻻرھﺎب
ﻻﺑﻼغاﻟ ﻟﻼزم ﻣن اﻟﻌﻣﯾل؟
-74 -3
إرھﺎب
ﺻول ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق
ﻼزﻣﺔ ﻣن
ﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﺗﻲ
ﺗﺑﯾﯾض اﻻﻣوال
زﯾﺎرة ﻣ
ﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠاﻟ
ﻠوﻣﺎت ﺗم
ﻗواﻋد ﺗﺑرر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ؟
ﺷروع ﺑﮭﺎ ( ﺑﻣﻌ
ﻌﻣﯾلاوﻓﻲ ﻓﻲ
او اﻻﺗﺟﺎر ﻏﯾر اﻟﻣ
ﻣرﻛز ﻋﻣﻠﮫ؟
ﻣﺻﺎدر ﻣﻧﺷورة
ﺗﺣدﯾد اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻻﺻﻠﯾﺔ
ﺻﻧﯾﻌﮭﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة:
-73
ﺧدرات أواﻟﻣؤﺛرات اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ )زراﻋﺗﮭﺎ او ﺗ رﺗﻛﺎب اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت واﻟﺟﻧﺢ
اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت؟ ﯾوم  /ﺷﮭر  /ﺳﻧﺔ
ﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻘﺻد ا
ﻛﻼ
ب-
أ-
اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣرﻓﻘﺎت )
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻌﯾﺎت ﻏﯾر
ﻧﻌم
ﺗﺻرﯾﺢ ﺧطﻲ ﻣن
أ
اﻟﻌﻣﯾل،
اﻟﻣ
ﻟﺗﻧظﯾم –
ﺑﮭﺎ )اﻟﺳﻔر – ا اﻟ
ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ
اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر
ﻘﺳم
ب-
اﻟﻌﻣ
ﻧﻌمﻠﯾ"ﺔ ،
ﺣﺎل اﻻﯾﺟﺎﺑﺔ ﺑـ "
ﻘواﻧﯾناﻟﺧﺎﻣس
ً
رﺗﺑطﺔ
ﺗﻘﺎرﯾر ،اﻟﺦ (.....
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ
ﻣﻌﻠ
اﻹرھﺎب وﻓﻘﺎ أو اﻷﻋﻣﺎل اﻹرھﺎﺑﯾﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣ رھﺎﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم اﻟ
ﺗﺣدﯾد
ج-
 -56رﻗم اﻟﺣ
ﺳﺎبﻣﺻدر ا وﻣﺎت ﻋن اﻟﺣﺳﺎب
ﺗﻣوﯾل اﻷرھﺎب
ﻷﻓراد أو اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹ
ﻣوﺿوع اﻻﺑﻼغ
ا
57
ﺗﻣوﯾل
د
ﺗدرﯾب – اﻟﺗﺟﻧﯾد (...أو
اﺳم اﻟﻔرع اﻟذي
اﻟ
ﻓﺗﺢ ﻟدﯾﮫ اﻟﺣﺳﺎب
-58
وﺿﻊ اﻟﺣﺳﺎب
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺷروع ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ
أ-
ﻣﻔﺗوح
اﻹﺗﺟﺎر ﻏﯾر
ب-
وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى
ﻣﻘﻔل
ﺣرﯾﺔ اﻟﺑﯾوع ﺑﺎﻟﻣزاﯾدة
ھـ-
-59
ج-
اﻟﺧطف ﺑﻘوة اﻟﺳﻼح أو ﺑﺄي وإﻓﺷﺎء اﻷﺳرار وﻋرﻗﻠﺔ
ﻟم ﯾﻔﺗﺢ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗﺢ اﻟﺣﺳﺎب
د-
و-
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻣﯾزة
ﯾوم /
Traceable
ﺳﺗﻐﻼل
ﺷﮭر  /ﺳﻧﺔ
طرﯾق ﻋﺻﺎﺑﺎت ﻣﻧظﻣﺔ
ا
ز-
ﺎرﺑﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ
-61
ﻋن
-60
واﻟﻣﺿ
رﺻﯾد اﻟﺣﺳﺎب
واﻟﺗﻌرض ﻟﻸﺧﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟوظﯾﻔﺔ وإﺳﺎءة
ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﻔﺎل اﻟ
اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ
اﻟﺣض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺟور
ﺣﺳﺎب ﯾوم /
اﻟﻧﻔوذ واﻹﺧﺗﻼس وا
ﺑﺎﻟﻠﯾرة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ
ﺷﮭر  /ﺳﻧﺔ
ذﻟك اﻟرﺷوة وﺻرف
ح-
اﻟﻔﺳﺎد ﺑﻣﺎ ﻓﻲ
ﻹﺛراء ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع
 -62اﺳم اﻟوﻛﯾل
طـ-
ﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻠطﺔ وا
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ا
ﻹﺋﺗﻣﺎن واﻻﺧﺗﻼس
63
ا
اﻟﺳرﻗﺔ وإﺳﺎءة
ﺻﺎﺣب اﻟﺣق اﻻﻗﺗ
ي-
ﺻﺎدي )وﻓق ا
ﺻﺎﺣب اﻟ ﻧﻣوذج اﻋرف ﻋﻣﯾﻠك(:
ﺣﺳﺎب
64
 اﻟﻣﻔوض/اﻟﻣﻔﺷﺧص آﺧر
وﺿون ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ :
ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺳﺎب
 -65ﻧوع اﻟ
ﺗﻌﺎﻣل
ﻣﻊ
اﻟﻣ
ﺷ
ﺧص آﺧر
ؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ
ﻧﻌم

ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﺑب ﻓﻲ
اﺟر
ﺣﺎل ﻟم ﺗطﺑق
اءات اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟ
اﻟﻣﺷﺎر اﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ واﺟﺑﺔ اﻻﺿﺎﻓﯾﺔ
اﻟﺑﻧد 55

ﻛﻼ
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اﻟﻘﺳم اﻟﺳﺎدس
-66
ﺣرﻛﺔ اﻟﺣﺳﺎب
ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺣﺳﺎب ﻣو ﻣوﺿوع اﻻﺑﻼغ

ﻛﻼ
ﻧﻌم
 -24ﺻﺎﺣب ﻣﮭﻧﺔ ﺣرة
 -27اﺳم رب اﻟﻌﻣل
ﯾوم /
ﺿوع اﻻﺑﻼغ
ﺷﮭر  /ﺳﻧﺔ
 -26اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻰ ﯾوم /
 --29رﻗم اﻟﮭﺎﺗف
ﺷﮭر  /ﺳﻧﺔ
 اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن 67اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻻ
27
ﺟﻣﺎﻟﯾ
ﺔ
اﻟ
ﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻠﯾرة
 -31ﻣﺻدر اﻻﻣوال
 -28ﻋﻧوان اﻟﻌﻣل
اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻟﻼﻣوال
ﻣو
ﺿوع
ا
ﻻﺑﻼغ
 -30اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ
 -32اﻟﻐرض ﻣن
ﻧﻘدي
ﻛﻼ
ﻧﻌم
اﯾداع
ﺗ
ﺣﺎوﯾل
اﻻﺑﻼغ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ؟
اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣوﺿوع
ﺳﺣب
ﺷﯾﻛﺎت
 -33ھل
ﺣﺎل ﻟم ﯾﻛن ﻣوظﻔﺎ ً
ﻋﻣﻠﯾﺎت أﺧرى
 -34ب ﻓﻲ
 35ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺟﺎﺑﺔ ﺑـ "ﻧﻌم"
ﻣﺟﻣوع
ﯾﺗوﺟب ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺧﺎﻧﺎت  34و
ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻻﺧرى
ارﻓﺎق
ﻛﺎن ﻣوظف ﺗﺣدﯾد اﻟوظﯾﻔﺔ
 Excel Sheetﻣﻊ اﻟ
ﻣوظف ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﺷﯾﻛﺎت
ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ وﻓق
 -34أ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﻣﺟﻠس ادارة
ھـ
ﻋﺿو
اﻋﻼم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق
ﻣوظف ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗﺣﻘق
اﻟﺧﺎﺻﺔ رﻗم 11
اﻟﻘﺳم أاﻟ-ﺳﺎﺑﻊ
اﻟﻌ
ﻓرع
ﻣﻠﯾﺔ
ﻣدﯾر
اﺳﺎﺳﻲ
ﻣو
أ-
ﻣﺳﺎھم
و
ب-
ﻣوظف ﻓﻲ وﺣدة اﻟﺗدﻗﯾق اﻟداﺧﻠﻲ
ﺿوع اﻻﺑﻼغ
 -68ﺗﺎرﯾﺦ وو
ﻣدﯾر رﺋﯾﺳﻲ
ج-ﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ب-
ز-
ﻣﺣﺎﻣﻲﻣوﺿوع ا
ﯾوم /
ﻻﺑﻼغ
ﻣوظف ﻓﻲ ﻗﺳم اﻟﺗﺣﺎوﯾل
وظﯾﻔﺔ اﺧرى
ﻣرﺗﺑط ﺑطرﯾﻘﺔ اﺧرى
ﺷﮭر / -ﺳﻧﺔ
ج-
ح-
د
ﻧﻔّذت
اﻣﯾن ﺻﻧدوق
-69
د-
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻘرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠ
-70
ﺟرت ﻣﺣﺎوﻟﺔ
ﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻧوع
اﻟ
ﻣو
ﻌﻣﻠﯾﺔ
اﻟﻌﻣل،
ﺿوع
ﺗﻌﻠﯾق
اﯾداع
ﺗﺎرﯾﺦ
اﻻﺑﻼغ
ﺿوع ا
ﻣو ب
-35
ﺗﻧﻔﯾذھﺎ
ﻻﺑﻼغ
ﻧﻘدي اﻧﮭﺎء اﻟﻌﻣل ،اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ
ﺳﺣب
ﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺑﻧد  34اﻋﻼه :
ل.ل.
-35أ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟ
اﻧﮭﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﻌﮫ
ﺗﺣوﯾل ﻋﺑرﯾوماﻟﺳ /وﯾﻔتﺷﮭر  /ﺳﻧﺔ
ل.ل.
أوراق ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺎ زال ﻣوظف
ﺷﯾك
ﺗﻘدم ﺑﺎﺳﺗﻘﺎﻟﺗﮫ
ﺗ
ﺣوﯾل ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣ
ﻋﻠق اﻟﻌﻣل ﻣﻌﮫ
ﺣواﻟﺔ )(Hawala
ﺣﻔظﺔ أدوات ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺻراﻓﺔ
ﺗ
ﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻣوﺿوع اﻻﺑﻼغ
ﺣوﯾل أﻣوال ﺑﺎﻟ
ﺷراء /
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟ
ﺑطﺎﻗﺔ إﺋﺗﻣﺎن وﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﺑﯾﻊ ﻣﻌﺎدن ﺛﻣﯾﻧﺔ
اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﻌﻧوي ﻣوﺿوع اﻻﺑﻼغ ﺗﺎﺑﻊ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟدى "
 -37ب ھل اﻟﺷﺧص
اﻟﻣﻌﻧوي
ﻧوع آﺧر ﻛوﻧﺗوار ﺗﺳﻠﯾف"
 -36اﺳم اﻟﺷﺧص
ﻛﻼ
ﻧﻌم
ﻻي ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي آﺧر ؟
-37أ ﻧوع اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي
ﺷرﻛﺔ ﻣدرﺟﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﻧظﻣﺔ ﻏﯾر ﺣﻛوﻣﯾﺔ
)ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ،ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ،
ﺟﻣﻌﯾﺔ ﻻ ﺗﺑﻐﻲ اﻟرﺑﺢ /ﺧﯾرﯾﺔ
اﻟﻣﻌﻧوي اﻵﺧر وﻧوع اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺷﺧص
ﺗﺣدﯾد اﺳم ا
ﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧت ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ،
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ھوﻟدﻧﻎ ،اﻟﺦ(......
)ﺗﺣدﯾد
ادارة ﺣﻛوﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓردﯾﺔ ،اﻟﺦ(
ﻣﺣدودة
ﻧوع آﺧر
ﻛﻼ
ﻧﻌم
ﺑﻼغ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ؟
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﻣوﺿوع اﻻ
 -38ھل
"ﻧﻌم" ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺑـــ
ﯾﺗوﺟب ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﯾﺟﺎﺑﺔ

ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
أ-
ﺷرﻛﺔ ﺷﻘﯾﻘﺔ
ب-
ﻋﻼﻗﺔ اﺧرى
ج-
 -39ﺑﻠد اﻟﺗﺄﺳﯾس
 -41رﻗم اﻟﺗﺳﺟﯾل
 -43اﻟﻌﻧوان

 -45اﺳم اﻟﻣدﯾر/اﻟﻣدراء
اﻟﻣﻔوض/اﻟﻣﻔوﺿون ﺑﺎﻟﺗوﻗﯾﻊ
 -46اﺳم
ﯾﻣﻠك اﻟﺣﺻﺔ اﻟﻣﺳﯾطرة /
 -47أ اﺳم اﻟﻣﺳﺎھم اﻟذي
ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻص )(%
اﺳم ﺻﺎﺣب اﻟﺣق اﻻﻗﺗﺻﺎدي
-48
ان ﯾﻛون اﻛﺛر ﻣن ﺷﺧص(
)ﯾﻣﻛن
اﻟﻣﺎﻟﻲ )ﻣﺑﯾﻌﺎت ،ارﺑﺎح(..... ،
 -50اﻟوﺿﻊ
اﻻﻣوال اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب
 -52ﺣﺟم
ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة

اﻧﻣوذج اﻻﺑﻼغ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﺷﺑوھﺔ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
 -40ﻣﻛﺎن اﻟﺗﺳﺟﯾل
 -42ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺳﺟﯾل ﯾوم /
اﻟﻣرﺟﻊ:

ﺷﮭر /

(2

ﺻﺎ

رﯾﺦ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :
ﺗﺎ
ﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :
وﺿ
ﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :
ﻗﯾ
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻗﯾﻣ

ُﻧﻔّذت

:

ﺗﮭﺎ اﻟﺳوﻗﯾﺔ :
ﯾﻘﺔ اﻟﺗﺳدﯾد :

ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ
ﺟرت
ﻣﻌﻠوﻣﺎت

ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق

(1

ﺗﺄﻣـﯾن

ﺑﺎ
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺣ
ﺳﺎﺑﺎت ﻣوﺿ

ﺗﺎرﯾﺦ ا
ﻠﯾﺔﺟﺎر :ﻛرﯾﻣﺔ
وﺿ ﻟﻌﻣأﺣ
ذھب ﻌﯾﺔ
ﺣﻠﻰ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :
ُﻧﻔّذت
ﻗﯾﻣﺔ اآﺛﺎر ﻗدﯾﻣﺔ
ﺗﺣف ﻓﻧﯾﺔ
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ :
ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑ

اﻟﻘﺳم اﻻول ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ

ﻻﺳﺎﺳﯾﯾن  /ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺣﺻص )(%
 -1أ اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ
 -47ب ب ﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن ا
اﺳﻣﺎء اﻧوع اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺑﻠﻐﺔ
 -2اﺳم اﻟﺷﺧص اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﻌﺑﺋﺔ اﻻﺑﻼغ
أﻛﺛر ﻣن ﺣﺻص اﻟﺷرﻛﺔ(
 -4رﻗم اﻟﮭﺎﺗف اﻷﺳﺎﺳﯾون ﯾﻣﻠﻛون ﻧﺳﺑﺔ  %25او
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل :اﻟﻣﺳﺎھﻣون
)
 -6اﺳم اﻟ
وﺣدة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
اﻟﺗﺣﻘق
اﻟﻣﻣﺛل
اﻟذي واﻓق ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻼغ
ﻋناﺳم
ﻣﺳؤول-49
 -7رﻗم اﻟﮭﺎﺗف
اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ -51ﻣﺻدر
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن
اﻻﻣوال اﻟﺷﺧص اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻣوﺿوع اﻻﺑﻼغ
 -53اﻟﻧﺷﺎط ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل
 -9اﻟﺷﮭرة
 -11اﺳم اﻻب
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 -13ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ اذا ﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﻣﻌروﻓﺎ ً ﺑﺎﺳم آﺧر
 -14ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﺣل اﻟوﻻدة
ﯾوم  /ﺷﮭر  /ﺳﻧﺔ

 -16اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
ﻣﺗﺄھل
اﺳم اﻟزوج/ة :اﻻﺳم
 -17ﻧوع اﻻوراق اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ
ﺑطﺎﻗﺔ ھوﯾﺔ
رﻗم اﻟﮭوﯾﺔ
رﻗم اﻟﺳﺟل
اﻟﻣﺣﻠﺔ او اﻟﻘرﯾﺔ
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

اﻋزب

 -3اﻟوظﯾﻔﺔ

 -5اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
 -8اﻟﺑرﯾد اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
 -10اﻻﺳم
 -12اﺳم اﻻم وﺷﮭرﺗﮭﺎ
 –15اﻟﺟﻧس

ذﻛر

اﻧﺛﻰ

اﻟﺷﮭرة
ﺟواز ﺳﻔر
رﻗم ﺟواز اﻟﺳﻔر
ﺻﺎدر ﻋن
ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻐﺎﯾﺔ
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

ﺑﯾﺎن ﻗﯾد اﻓرادي

رﻗم اﻟﺳﺟل
اﻟﻣﺣﻠﺔ او اﻟﻘرﯾﺔ
اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ

ﯾوم  /ﺷﮭر /ﺳﻧﺔ

ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﺿﺎﻓﯾﺔ
 -18ﺟﻧﺳﯾﺎت اﺧرى
 -19ﻣﻘﯾم ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن
 -20ﻋﻧوان اﻟﺳﻛن ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن

)(1

)(2
ﻧﻌم

ﻛﻼ
 -21رﻗم اﻟﮭﺎﺗف ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن

)(1

)(1

)(2

)(2

 -22ﻋﻧوان اﻟﺳﻛن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

 -23رﻗم اﻟﮭﺎﺗف ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج

)(1

)(1

)(2

)(2
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أمنوذج رقم 1

وع اﻟﺷﺑﮭﺔ

ﺟرت ﻣﺣﺎ

وﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ
ﺷﯾﻛﺎت
اﺳـم وﻟﯾﺻﺔ او اﻟﺑواﻟـص ا وﯾل ﻣﺻرﻓﻲ
ﻟ ﺗﺣ
اﻟوﺳﯾـط
ﺻﺎدرة :
ﺑطﺎﻗﺔ:اﺋﺗﻣﺎن
ﻧ
ﺗﺳدﯾد ﻧﻘديوع اﻟﺗﺄﻣﯾن:
طﺑﯾﻌﺔ ا
ﻟﺗﺣﻟﻌﻣدﯾد
ﻠﯾﺔ(:
رى )اﻟرﺟﺎء ا
:
ﺗ
اﺧ
ﺳدﯾد ﻧﻘدي
ﺑط
اﺧ
ﺎﻗﺔ اﺋﺗﻣﺎن
رى )اﻟرﺟﺎء
اﻟﺗﺣدﯾد (

ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺑذل ﺟﮭود ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺧﺎﻧﺎت.
 -44رﻗم اﻟﮭﺎﺗف

اﻟﺗﺎرﯾﺦ  :ﯾوم  /ﺷﮭر  /ﺳﻧﺔ

ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﯿﻚ
ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣودﻋﺔ
اﻟﻣ
ﻧﻘﺪاً
....................
رﯾﺦ اﻻﯾداﻋﺎت
..... ..........
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﯿﻚ
ﺗوا
....................
.....
..... .......... ............... ..........
ﻧﻘﺪاً
....................
...............
.....
..... .......... ............... ..........
...
.....
..............
....................
.....
.....
....................
..... .......... ............... .......... ........... ...............
.....
....................
.....
.....
.....
..... .......... ............... .......... ........... ............... .. .........................
................. 8
................
....... ..........
....................
.....
ﺳﺗﻌﻣﺎل "اﻟﮭﯾﺋﺔ" :
...............
....................
...............
ﺧﺎص ﺑﺎ
.................... ... .........................
..... .......... ........... ............... .. .........................
..... ..........
....................
.....
.....
.....
____________
..... .......... ............... .......... ........... ............... .. .........................
رﻗم اﻻﺳﺗﻼم _ :
....................
.....
.....
.....
..... .......... ............... .......... ........... ............... .. .........................
....................
................
....... ..........
.....
_________
ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﻼم :
..... .......... ...............
...............
.....
ﺗﺎرﯾﺦ ...............___ :
 ...............اﻟ
....................
.....
____________
..... .......... ............... .......... ........... ............... .. .........................
_____
....................
.....
.....
.....
..... .......... ............... .......... ........... ............... .. .........................
....................
.....
.....
.....
..... .......... ............... .......... ........... ............... .. .........................
....................
................
....... ..........
.....
ﺧﺎﺻﺔ ..... .......... ...............
..........
....................
.....اﻟ.....
ﺣﻘﯾق
....................
اﻟﺗ.....
.....
ھﯾﺋﺔ.....
.. ............... .....
ﺟﺎﻧب......
..... .......... ............... ..........
................
..........
اﻟﮭﯾﺋﺔ"
....................
رﺋﯾس ".....
.....
.....
ﻣﻛﺗب......
..... .......... ............... .......... .....
.................... . .........................
ﻟﺑﻧﺎن
....................
..........
روت-
....................
..
ﺑﯾ
.....
.....
.....
.
ﺔ
ﺷﺑوھ
.
.....
 .....ﻋ....
....................
..........
...............
.....ﻋن
ﻣﻠﯾﺔ.....ﻣ...............
.....
ﺑﻼغ
7
............... .......... ........... ............... .. .........................ا ..... ..........
....................
................
....... ..........
....................
ﻛﺎﺗب ..... ..........
.........
(5
....................
......ل.
.................... ..........................
ﻋدل
ﻟﺑﻧﺎن.....
ش.م
.. ............... ......
..........
زﯾﻧو
ﺗدﻋﻲ ..... ..........:
....................
..........
...............
ﺷرﻛﺔ ﻛﺎ ....................
اﻟﻣﺳ .....
..... .......... ............... .......... ........... ............... .. .........................
....................
................
....... ..........
ﺎرﯾﺦ .....
 .....ﺗ
.....
..... .....:.....
...............
.....اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
....................
....................
.................... ..........................
..
.....
....................
.....
....................
و
....................
ﺿﻌﯾﺔ.....اﻟﻌ
ُ .....:.....ﻧﻔّ ....................
ﻣﻠﯾﺔ
...
..
.....
.....
.....
...............
. .....
.....
ذت
..... ..........
ﻋﻠﻰ .. .....
ﺗدﻋﺎء :
____________
ﺟرت
....................
وﻗﻌﯾن.....
 .....اﻟﻌ .....
___ﺗﻧ___
..........
 ................. ............... .....ﺳﻣﺎء اﻟﻣ
.....اﻻﺳ .....ﻗﯾﻣﺔ
ﻣﺣﺎوﻟﺔ
____
ﻔﯾذھﺎ
.....ﻣﻠﯾﺔ..... .......... :
اﻟﺻﻔﺔ
.....
...............ا.................... . .....
.....:.....
..........
____________
.. ............... .....
___
...............
...... .....
___
___..........
_________.....
___
.....
___ ....................
__.....
..........
_ :.....
 ................. .......... ..........اﻻﺳـم :
___.....و
ﻟﺻﻔﺔ
 ..........ا.....
.....
وﺟز
ﺻف ﻣ.....
___ﻟﻠ
...............
ﻌﻣﻠﯾﺔ
___
.................... . ......................
.....
ﻣو
___
.....
ﺿوع
.....ا...............
اﻟ
.....
___
ﺷﺑﮭﺔ
.....
___
....................
. .....
__.....
ﻻﺳـم :
___)..... ............... .......... ..........ﻣﻊ ﻟﻣﺳﺗﻧدات
 .................ا
.....اﻟﺛﺑ
.....
وﺗﯾﺔ
و
.....
.....
ﻛﺗﺎب
.....
ﺗ
.....
.....
...............
..................
.....
..........
..........
.....
وﺿﯾﺣﻲ اذا ﻟزم(
........... .......... . ....................
.....
..........
..............................
.....
..........
.. ............... .......
...............
.....
.....
..........
.......... .... ...................
.....
.................... . ....................
..... ...............
....................
.. ............... .....
.....
...... .....
.....
.....
..........
....................
.....
....................
..........
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
ﺗدﻋﺎء
.....
.. ...............
.. ........... .....
.....
.....ﻣوﺿوع اﻻﺳ
ﺑﺎﻟ.....
...............
...............
ﺷﺧص
..........
....................
.................
ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق
وﻣﺎت.....
...............
....................
 ..........ﻣﻌﻠ
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....................
..................
....................
....................
....
....................
....................
....................
....................
.................... ............................
....................
....................
....................
.....
.................
....................
...............
....................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
اﻻﺳــــم :
....................
....................
..............
....................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
___...........
ﺻرﻓﻲ :
....................
....................
................
___
.....
___
.....
....................
ﺣوﯾل ﻣ
___
....................
.....
______
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟوﻻدة .....:
اﺳطﺔ ﺗ
.................... ..............................
....................
ﺗﺳدﯾد ﺑو
....................
....................
..........
اﻧﺛـﻰ...............
ﺎل ﻛﺎن اﻟ
ﻣرﺳل :
ذﻛـر
.................... ..............................
:
....................
ﻓﻲ ﺣ
اﻟﺟﻧــس
ﺻرف اﻟ
....
ﻧ ____________
....................
6
اﺳم اﻟﻣ
(
.....
....................
.....
ﯾل :
.....
ﺷﺎط
___
آﺧر
اﻟﺟﻧﺳـﯾـﺔ ____ :
..........
ﺑﺎﻟﺗﺣو
....................
ﺳم اﻵﻣر
____________
ﻣﺳﺗﻔﯾد :
___
ا
زم(
_:
___ اذا ﻟ
ﺻرف اﻟ
.........
ﻣﮭـﻧـﺔ
ﺣﻲ
:
اﻟ
ﻧﻲ
ب ﺗوﺿﯾ
ﻔﯾد اﻟﻣﻌـ
اﺳم اﻟﻣ
...
ﻣﻘﯾمﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌ
ﺗﯾﺔ و ﻛﺗﺎ
ﻣﻘﯾم......... ............:
او اﻟﻣﺳﺗ
ﻻﻗﺎﻣﺔ :
ﻏﯾرﻣﻠﯾﺔ...
...
ت اﻟﺛﺑو
وﺿﻊ ا
اﻟﻌﻣﯾل
__
......... ............... .........
اﻟﻣﺳﺗﻧدا
...و......
اﺳم
_ اﻟﻣﻧطﻘـﺔ/اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﺿﻌﯾﺔ...اﻟﻌ
ﻓﻲ ﺣﺎلُ ...ﻧ ّ......
ﮭﺔ )ﻣﻊ
......
...
ﻛﺎن
.........
ﻣﻠﯾﺔ ......:...ﻔ
وع اﻟﺷﺑ
......... ...............
5
ذتاﻟ...ﺗﺳ
__
ﺿـﺎء
ﻠﯾﺔ ﻣوﺿ
......
اﻟﻘ
.........
_ ...
.........
......
دﯾد ﺑواﺳﺟرت ﻣ
ﻗﯾﻣﺔ
ﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧ
اﻟﻌﻣ
......
ﺟز ﻟﻠﻌﻣ
ﻔﯾذھﺎﺑﻧﺎﯾــﺔ
...
...
...ﻠﯾﺔ.........:
...ﻟ ............طﺔ ﺑطﺎﻗﺔ اﺋﺗ
ﺎﻓظـﺔ
_
...
...
ا
اﻟﻣﺣ
ﻣﺎن
...
...
ﺳم
:
...
أو
ﻧـوان
ا
.........
ﺻف ﻣو
...
......
 ...اﻟ ﻣﺻ
ﺗﺣوﯾل
 ...ا...
ﺷﺎرع
رف
...
............... ...............اﻟﻌ .........
و
...
ﻣﺻرﻓﻲ :
 ............... ............ا _.........
ﻟﻣرﺳل :
...
...
......
......
......
ﻟﺣــﻲ
......
ﺳم اﻵﻣر .........
...و ...ا
 ...ﻟ......
ﺻف ﻣ
......... ............ ............... ...............
ﻣو......... ............ﺑﺎ
وﺟز ﻠ
......
ﻌﻣﻠﯾﺔ......
......
ﻟﺗﺣ......
ﺿوع...اﻟ...
ﮭﺎﺗف......
وﯾل :
ﺷﺑﮭﺔ
......... ............... ............... ................ .....
.....
...) ...ﻣﻊ
رﻗم
 ............ا
........اﻟ...
 ...ا...ﻟﻣﺳﺗ
ﺳم...ا
...
.............
...ﻧدات
...
...
...
.....
.....ﻟﻣﺻ
.........
......
........
رف...اﻟﻣ
...........
...ﻔﯾد اﻟﺛﺑوﺗﯾﺔ و ﻛﺗﺎب ﺗ
............ ............... ............... .................. ....
...........
ﺳﺗ
......
.....
.....
...
...
..........
.....
.........
...
...
 ...............: .....وﺿﯾﺣﻲ اذا ﻟزم(
...
...
...
.............
 ...ا...ﺳم
......... .........
.....
 .....اﻟﻌ
......... ............... ............... ................ ..
.....ﻣﯾل
......... .....
..........
... ..........
.....او..اﻟﻣ
...
.....
...
ﺳﺗﻔﯾد
.....
... .....................
 .....ا.....
....................
......... ............ ................ ............... ....
ﻟﻣﻌـﻧﻲ:
.................... ........
.........
.....
....................
....................
......... ............... ............... ............... .....
....................
..... .....و.....
....................
ﺻف.....
ﻣو.....
...
.........
.....
...
...
..........
....................
.....
....................
.....ﺟز ﻟﻠﻌ
...........
......... .............. ............... ....
ﻣﻠﯾﺔ ﻣ
....................
....................
.....وﺿ
...............
........
.....
...
...
وع
.....
.....
.....
...
...
.....
اﻟﺷ
.....
....................
...
...
.....
.....
ﺑﮭﺔ
...
.........
) ...............ﻣﻊ
ات اﻟﺛﺑ ...............
.. .....
.....
 .....اﻟﻣﺳﺗﻧد
......... ............
.........
.........
.........
.........
.....4.....
....................
 ...............وﺗﯾﺔ
..........
.........
 .....و
.....
.... .....
..............
ﻛﺗﺎب
.........
.....
. .......... ......
.....
.....ﺗو
.........
.........
.....
.........
ﺿﯾ..........
...............
....
..........
........
.........
.............
 ......................... ....ﺣﻲ اذا ﻟزم(
..............
ﻣراﻗﺑﺔ
....................
.........
.........
.... .........
.....
ﻣﻔوض
..........
........
.........
.........
..........
....................
.........
.........
............ .....
.....
....
.....
ﻣﺟﺎز /
....
.....
 .....ﺗﻧﻔﯾذ
.....ھﺎ .
.....
.....
.....
........
....
........
........
....
.....
...
.....
....
....
.....
وﻟﺔ
....
.....
.....
ب
....
....
....
.....
.....
.....
ﺣﺎ
....
ﺎﺳ
....
.....
....
....
.....
..... ........
ﺟرت ﻣ
ﻣﺣ
.....
.........
........
........
.....
............ ..........
..........
.........
.........
.....
.............
(
:
....
....
4
.....
....
.....
ﯾﺔ
....
....
....
.....
.....
ﻌﻣﻠ
....
....
....
:
....
....
ﺻرتﻓﻲ
......
.....
....
.... .....
....
....
.........
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟ ﺗﺣوﯾل ﻣ ُﻧﻔّذ
....
.......
............ ........
.....
.............
.........
....(....
......
.........
ﻟزم
.....
.........
دﯾد ﺑواﺳطﺔ ﻌﻣﻠﯾﺔ :
............ ...........
.... ..........
...............
....
.........
ﺣﻲ
....اذا...... ........
ﺗوﺿﯾ
ﺿﻌﯾﺔ اﻟ
ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﺗﺳ
............ ........
.... ......... ...
............ ........................ ...........
و
ﺗﯾﺔ و ﻛﺗﺎ
...
....
........................
....ب........
....
ﻓﻲ
.................
......
ﺳلﯾﺔ: :
.......
...............
 ....................ﺗ ............ ........................
ﺳﺗﻧدات اﻟﺛﺑو .
..........
......
........
ﻣرﻌﻣﻠ
................
ﻣﺻرفﻗﯾاﻟﻣﺔ اﻟ
......
..........
....
........
........
............ ..........
..............
)ﻣﻊ اﻟﻣ
وﻗﯾﻊ...ﻣﻘدم اﻻ
اﺳم اﻟ
.... ......
.......
ﺑﻼغ............ ....
..........
....
.......
.. ................
اﻟﺷﺑﮭﺔ
......
............ ........................ ................
...
....
...
....
...
...
...
....
....
وع
...
:
...
......
............. ........
.........
...
....
...........
...........
............ ....................
اﻵﻣر ﺑﺎﻟﺗﺣ
وﯾلﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣوﺿ . ............ ...............
..........
...

............ ................
ﺳﺗﻐ.......
....
ا
...
....
....
...
ﻟ
...
...
...
...
....
....
ﺟز
....
....
اﺳم
..........
 ...........ﻼل
.........
.........
.......
........................
ﺻف ﻣو
......
....اﻟ...ﻣﻌﻠ
............ ..................... ........3............
...وﻣ
.........
......
...
...
....
....
....
ﺎت
...
:
و
...
ا
...
...
ﻔﯾد
....
....
...
ﻟﻣﻣ
...
...
ﺳﺗ
...
...
....
....
....
...
....
 ........ﯾزة
.........
اﻟﻣ
...
.........
رف ...
.... .......... ...
.........
وإﻓ...

........
.......
......
اﺳم اﻟﻣﺻ
......
...........
............ ........................ ............
اﻟﺣ
..........
... ... ...
....
ﺷﺎء اﻷﺳ
.......
...
....
ض...
ور......
ﻋﻠﻰ
........... ............ .........
رار و
.................
....ا
....
....
......
....ﻋر
......... .
........
...ﻟﻔﺟ
.......
ﺳﺗ...ﻔﯾد اﻟ...ﻣﻌـ
.............
............
...
ﻧﻲ......... :
........
......... ................
....ﻗﻠﺔ ﺣرﯾﺔ
............ ...................
واﻟﺗ...ﻌر
.......
........
..
...ض
اذا...
......... ......
....ﻟ
 ...اﻟﻣ ...
....
...
...
اﻟﺑﯾوع ﺑﺎﻟ
...
ﻟزم
ﻸﺧ
....
 اﻟﻔ
.......
............
.......
ﻣﯾل
...
.......(....
ﺳﺎد
......
ﻼق....
اﺳم اﻟﻌ
...
او......... .........
.........
ﺣﻲ
واﻵد
............... ...............ﺎب....ﺗو......
....
ﻣزاﯾدة واﻟﻣ
....ﺎت........
ﺿﯾ
ﺑﻣﺎ...ﻓﻲ
............
....اب
...
....اﻟﻌ
ﺿﺎرﺑ
........
......... .......
ﺷوة...
.........
....ﺎﻣﺔ
...
ذﻟك اﻟر
......
اﻟﻣ...
ﻛﺗ ...
............
....ﻋن
...........
 ....ﻏﯾر
......
ﻏﯾر
...
....
.........
....طر
ﺛﺑو
......... ...............
ﺻ...
....ﯾق
ﺳﺗﻧدات اﻟ
ﺗﯾﺔ...و......... ......
....ﻋ....
ﺷر
...
رف
وع...... .........و...
........
ﺎت....ﻣﻧ ........ .....اﻟﻣﺷروﻋﺔ
...
...
....
اﻟﻧ
ﺻﺎﺑ
....
..
...
...
3
...
ﻔوذ
(
...
...
...
....
اﻟﻣ
...
وا
...
...
............
ﺑﮭﺔ...)...
.........
.........
....
ﻣﻊ
ﺟر ........ /
ﺗﺎ...
.........
.........
اﻟﺷ......
 ....................ظﻣﺔ............
.......
ﻻﺧﺗﻼس وا
...
وﺳا...
......
...
...
ﺳﺗﺛ
...
وع
...
...
ﯾط
ﻟﺳ
...
...
ﺿ
ﻋ
...
ﻣﺎر
...
...
رﻗﺔ
...
...
...
...
اﻟ
ﻣو
ﻘﺎر
...
......
....
...............
.........
...
وإﺳ
ﺟز ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ .........
.........
......
.............
......
اتﺎءة اﻻﺋﺗ
وظﯾﻔﺔ وإﺳﺎءة اﺳﺗﻌ............
......... ...............
...
وﺻف ﻣو
...
ﻣﺎن
...
...
...
وا
...
..
...
...
...
...
...
...
ﻻﺧﺗ
...
  ......اﻻﺣﺗ...ﯾﺎل............
.........
.........
......
ﻼس
ﻣﺎل اﻟﺳﻠ
...............
......
... ......
... ......
...
طﺔ واﻹﺛراء
...
رﯾﺦ ا
.........
اﻻﻓ......
......
...ﻟﻌﻣ
......... ....
 : ...ﺑﻣﺎ ﻓﯾﮭﺎ ﺟ
 ............ .........ﺗﺎ ...
...............
...راﺋم
... ......
ﻠﯾﺔوﯾر... .......
......... ............
 .....................
 ......ﻼس
ﺎﻟﻲ.........
.. ......
..................
...
............
ﺣﺗﯾ...
ﻟﻌﻣﺗز ...اﻟ
...ات واﻷ ............اﻻ...
......
.............
وﺿ...ﻌﯾﺔ...ا...
ﺗﻧد
.........
......
...
واﻟﻠﯾﺔ  :ﻣﺳ ُﻧﻔّ
...
...
...
...
...
...
...
ذت
...
ﻗ
ﺳﻧﺎد
...
...
...............
... ... ...
ﯾﻣﺔ اﻟﻌﻘـﺎر طو
.........
...............
...اﺑﻊ
اﻟﻌﺟﺎﻣﺔ
رتوا
اﻟﻣ
...............
وأوﻣراق
............... ............
.. ...............
...ﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎع  /اﻟ
ﺑﻣﺎ ﻓ
..
ﻣﻐﺔ .........ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾ
ذھﺎﯾﮭﺎ اﻟ
ُﺷﺗ.رى
اﻟﺗ...:
...............
...
 ..................رﻗم اﻟﻌﻘﺎر اﻟﺗ
...اﻟ......
ﮭر
 ......ﺷﯾﻛﺎت وﺑ
...............
ﯾب
...............
ﻟﻣﻧ...
طﻘﺔ
...............
.........وا...
وﻓﻘﺎ ًﻌﻘﺎﻷﺣ
طﺎﻗﺎت اﻻﺋﺗ
اﻟ
رﯾﺔ
...ﻛﺎم...:ﻗﺎﻧ...ون...اﻟ...
.
...............
ﻣﺎن ﻋﻠﻰ أ
وان ﺗ:
..................ﻌﻧـــ
ﺟﻣﺎرك ...............
ﺳﻠﻊ......
ﻧواﻋﮭﺎ وﺗ
ﻘﻠﯾد اﻟ
...............
...............
...
ﻐش ﻓﻲ .............
 ......واﻟ
...
زﯾﯾف اﻟﻌﻣﻠﺔ
اﻟﻣ
...
ﺣﺎﻓ
..
...
...
...............
  ...............ظﺔ :
............اﻻﺗ
...............
...ﺟﺎر ﺑﮭﺎ
ا
...
ﻟﻘر
...
...
...
...
...
اﻟﻘ
...
.........
ﺻﻧﺔ
...
...
...............
.......
...............
ﺿﺎء  :اﻟواﻗﻌﺔ
ﻣﻼ......
ﻋﻠﻰ
...اﻟ...
...
...............
...
...
...
...
ﺣﺔ
...
...
...............
ا
...............
.........
اﻻﺗ
طﻘﺔ
وﯾﺔ...وا...
:...
ﺟﺎر
ﻟﺑﺣ
 .........ﻟﻣﻧ...
ﺷر وﺗﮭر .........اﻟﺟ....
...............
..
رﯾﺔ............
...ﻲ  :ﺑﺎﻟﺑ............
...............
...............
اﻟﺣ
ﯾب اﻟﻣﮭﺎﺟ

رﯾن............
...............
.......
......اﻻ...
ﺳﺗﻐ...ﻼل...اﻟﺟﻧﺳﻲ ...............
 ............ا
...............
...............
...ﻟﺷﺎرع ............ :ﺑﻣﺎ
...............
...........
.......

ﻓﻲ ذﻟك...اﻻ
راﺋم...
...اﻟ...ﺟ...
ﺳﺗﻐ
...
...
...
ﻼل
طر
ا
اﻟﺑ
...
...
ﯾﻘﺔ
...
...
ﯾﺋﺔ
ﻟﺟﻧ
...
...
...
ﺳﻲ
...............
...............
ﺗﺳدﯾد ............... :
ﻔﺎل......
ﻸط...
............ﻟ...
ﺗ
...............
.......
...

......
اﻻﺑﺗ
ﺳدﯾد ﻧﻘدي  ...ﺑ......
...زاز
...............
...............
...............
...........
 ............طﺎﻗﺔ اﺋﺗﻣﺎن
.........اﺧ...
رى)...اﻟر

ﺗﺣ
 ...اﻟ
...............
...ﻘﺗل
ﺟﺎء اﻟﺗﺣدﯾد (
...............
وﯾل ﻣﺻرﻓﻲ
...............
ﺷﯾﻛﺎت
...
...
.
...

...
...............
اﻟﺗﮭرب
...............
اﻟﺿرﯾﺑﻲ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘوا
..

ﻧﯾن اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ
ﯾﻣﺔ ﺟرم آﺧر
ﻧﯾﺔ أو آﺛﺎر ﻗد
ﺗﺟﺎرة ﺗﺣف ﻓ
 ﯾﺗﻌذر
ﻏـﺔ /
اﻟﺗﺻﻧﯾف

طر

ﺳﻧﺔ

ﻔﯾش اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ

أمنوذج رقم ٢

ﺗﺣ

وﯾل ﻣﺻرﻓﻲ

ﺷﯾﻛﺎت

موجه الى اجلهات واألشخاص املشار إليهم في املادة
اخلامسة من القانون رقم  44تاريخ 2015/11/24
تعريف وكيفية حتديد «صاحب احلق االقتصادي»
()Beneficial Owner

بناء على القانون رقم  44تاريخ ( 2015/11/24مكافحة
ً
سيما أحكام املادتني  5و6
تبييض االموال ومتويل االرهاب)ّ ،
منه،

وملا كان يتوجب على اجلهات واألشخاص املشار إليهم في املادة
التقيد
اخلامسة من القانون رقم  ،44ومنها شركات التأمني،
ّ
باملوجبات املنصوص عليها في املادة الرابعة منه وبالنصوص
التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن «الهيئة» لغايات تطبيق
أحكامه،

وبناء على توصيات «مجموعة العمل املالي (The Financial
ً
))« Action Task Force (FATFواملذكرات التفسيرية ذات
الصلة،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق اخلاصة» املتّخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ  14حزيران ،2018

يقرر ما يأتي:

املادة األولى
يُقصد بالعبارات التالية:

« .1العميل» :كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان شركة
أو مؤسسة مهما كان نوعها أو اية بنية قانونية (Legal
 )Arrangementكالـ ( )Trustأو هيئة أو منظمة أو
جمعية ال تتوخى الربح (صناديق التعاضد ،التعاونيات،
دور الرعاية اإلجتماعية ،اجلمعيات اخليرية ،األندية،
إلخ.)...

« .٢صاحب احلق اإلقتصادي ( :)Beneficial Ownerكل
احملصلة النهائية
فعليا ،في
ِّ
شخص طبيعي ميلك أو يسيطر ً
( )Ultimatelyبصورة مباشرة أو غير مباشرة ،على
«العميل» و/أو على الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات
نيابة عنه.

يتم حتديد «صاحب احلق االقتصادي» بالنسبة للعمالء من
االشخاص املعنويني واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعرفة هوية
هؤالء االشخاص وذلك على الشكل التالي:
 .1حتديد هوية كل شخص طبيعي ميلك ،بصورة مباشرة أو
غير مباشرة ،ما يوازي أو يزيد عن  %20على األقل في
رأسمال الشخص املعنوي.

إعالمات

إعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٤

املادة الثانية

 .٢في حال وجود شك مبا اذا كان الشخص أو االشخاص
الطبيعيني ،احملددين وفقًا للبند ( )1من هذه املادة ،هم
«اصحاب احلق االقتصادي» أو في حال عدم وجود أي
شخص طبيعي ميلك ما يوازي أو يزيد عن  %20على االقل
في رأسمال العميل ،يتوجب عندها حتديد هوية االشخاص
الطبيعيني الذين ميارسون السيطرة على الشخص املعنوي
من خالل وسائل اخرى (كأن ميلك اكثرية حقوق التصويت
او حقوق تعيني أو إقالة أغلبية الهيئة اإلدارية أو الرقابية
في شخص تابع .)...
 .٣في حال عدم تبيان أي شخص طبيعي ،كما هو محدد في
البندين ( )1و( )2من هذه املادة ،يتوجب عندها اتخاذ
االجراءات الالزمة لتحديد وتبيان هوية االشخاص الذين
يشغلون مناصب في االدارة العليا.

املادة الثالثة

يتم حتديد «اصحاب احلق االقتصادي» بالنسبة للعمالء من فئة
البنى القانونية ( )Legal Arrangementsواتخاذ االجراءات
الالزمة ملعرفة هوية هؤالء االشخاص وذلك على الشكل
التالي:
 .1في ما خص الـ ( )Trustيتوجب حتديد هوية كل من:
• املوصي ()Settlor

• الوصي ()Trustee

• امني احلماية ()Protector

• املستفيد ( ،)Beneficiaryوفي حال عدم حتديد أو
تبيان هويته  ،فئات االشخاص الذين تأسست البنية
القانونية ( )Legal Arrangementملصلحتهم.

• كل شخص طبيعي آخر ميارس حق السيطرة الفعلية
على الـ ( )Trustمن خالل متلك مباشر أو غير مباشر
أو من خالل وسائل اخرى.

تعتبر من حاالت التملك و/أو السيطرة غير املباشرة
احلاالت التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خالل
متلكات متسلسلة أو من خالل وسائل سيطرة غير مباشرة.

ُيعتمد لتحديد ما ورد في البند ( )1أعاله التعاريف
الواردة في قائمة املصطلحات املرفقة بالتوصيات
االربعني الصادرة عن «مجموعة العمل املالي».

ـضــا صاحب احلــق اإلقتصادي
ويشمل املصطلح ايـ ً
للمستفيد من بوليصة التأمني على احلياة أو غيرها من
بوالص التأمني املرتبطة بتكوين رؤوس األموال ووحدات
اإلستثمار.

 .٢في ما خص انواع اخرى من البنى القانونية (Legal
 )Arrangementsمبا فيها بنى شبيهة بالـ (،)Trust

يتوجب حتديد هوية االشخاص الذين يشغلون مواقع
شبيهة بتلك احملددة في البند ( )1من هذه املادة.
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املادة الرابعة

على اجلهات واألشخاص املعنيةّ ،
تطبق
كل في ما خصها ،أن ّ
إجراءات العنايـة الواجبـة املشار إليها في القانون رقم 44
تاريخ  2015/11/24والتي يجب أن تشمل التحقق من هوية
كل من عمالئها الدائمني والعابرين ،املقيمني وغير املقيمني
وحتديد طبيعة عملهم وفهم كيفية هيكلة ملكية الشخص املعنوي
و/أو كيفية السيطرة عليه والغرض من التعامل و/أو من فتح
احلساب ونوع أي منهما و «صاحب احلق االقتصادي» ومصدر
األموال ومراقبة العمليات بشكل مستمر.
يتوجب التحقق من هوية صاحب احلق اإلقتصادي قبل أو
أثناء إقامة عالقة العمل أو تنفيذ العمليات للعمالء العابرين،
مما إذا كان أي شخص يدعي أنه
كما يتوجب ً
أيضا التحقق ّ
يتصرف نيابة عن العميل هو شخص مصرح له القيام بذلك
ً
التعرف على هويته والتحقق منها.
فعل مع
ّ

املادة اخلامسة

عند حتديد هوية «صاحب احلق االقتصادي» ،يقتضي
تطبيق إجراءات العنايـة الواجبـة ذاتها املطلوب تطبيقها على
«العمالء» مبا في ذلك تلك املشار إليها في إعالمات هيئة
التحقيق اخلاصة.

املادة السادسة

ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  14حزيران 2018
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه

اعالم هيئة التحقيق اخلاصة رقم ٢٥
موجه الى المصارف والمؤسسات والجهات المشار اليها
في المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم  44تاريخ
2015/11/24
حول التقييم الوطني ملخاطر تبييض االموال ومتويل االرهاب
)National ML & TF Risk Assessment (NRA
بناء على احكام الفقرة الرابعة من البند ( )2من املادة السادسة
ً
من القانون رقم  44تاريخ  2015/11/24التي مبوجبها مت منح
"هيئة التحقيق اخلاصة" صالحية اصدار النصوص التنظيمية
املتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وبإصدار التوصيات للجهات
املعنية كافة،
وبناء على احكام املادتني الرابعة واخلامسة من قانون مكافحة
ً
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قوانين وأنظمة

تبييض االموال ومتويل االرهاب رقم  44تاريخ 2015/11/24
اللتني توجبان القيام باملراقبة املستمرة ومراجعة عالقات
التعامل واالخذ باملؤشرات التي تدل على احتمال وجود تبييض
اموال أو متويل ارهاب،
واستناد ًا الى نتائج اعمال التقييم الوطني الثاني ملخاطر تبييض
االموال ومتويل اإلرهاب للعام  2019التي مبوجبها مت حتديد
التهديدات والثغرات واجراء التحليل والتقييم الالزمني في ضوء
العواقب وذلك تبع ًا للمنهجية املستخدمة (التي تضمنت معلومات
كمية ونوعية كما شملت مؤسسات القطاع اخلاص امللزمة
باإلبالغ) ،بغية التوصل الى حتديد درجات املخاطر بالنسبة
جلرائم تبييض االموال ومتويل االرهاب الناجتة عن اجلرائم
االصلية احملددة في القانون رقم  44تاريخ ،2015/11/24
وبناء على خطة العمل االستراتيجية املتعلقة باحلد من هذه
املخاطر التي متت مناقشتها في اجتماعات كل من جلنة
التنسيق الوطنية ملكافحة تبييض االموال واللجنة الوطنية لقمع
متويل االرهاب املنشأتني من قبل مجلس الوزراء،
وضمن اطار توحيد فهم هذه املخاطر لدى السلطات الوطنية
املعنية،
وبغية تعزيز فهم هذه املخاطر لدى املصارف واملؤسسات
واجلهات ،املشار اليها في املادتني الرابعة واخلامسة من
القانون رقم  44تاريخ  ، 2015/11/24االكثر عرض ًة إلمكانية
حصول اجلرائم املرتفعة املخاطر من خاللها،
وضمن اطار حتقيق االستخدام االمثل للموارد واملساعدة على
توظيفها،

وبهدف املساعدة على اتخاذ التدابير الــازمــة للحد من
املخاطر( )Risk Mitigation Measuresمع التركيز على
املخاطر املرتفعة التي مت حتديدها بنتيجة التقييم الوطني
للمخاطر،
وبناء على قرار "هيئة التحقيق اخلاصة" املتخذ في جلستها
ً
املنعقدة بتاريخ ، 2019/9/18
يطلب ما يلي:
أو ًال:

على املصارف واملؤسسات واجلهات املعنية املشار إليها في
املادتني الرابعة واخلامسة أعاله عند قيامها بتقييم املخاطر
اخلاصة بها (العمالء ،اخلدمات/املنتجات ،البلدان) واعتمادها
للمقاربة املبنية على املخاطر (،)Risk Based Approach
أن تعتبر أن جرمية متويل االرهاب وجرائم تبييض األموال
املرتبطة بالفساد والتهرب الضريبي واالجتــار باملخدرات
والناجتة بصورة أساسية عن جرائم أصلية داخلية ،باإلضافة
إلى اجلرائم االلكترونية هي جرائم مرتفعة املخاطر ،كما عليها
أن تطبق إجراءات وضوابط مبا يتناسب مع هذه املخاطر.

إعالمات

ثاني ًا:

على املؤسسات العاملة في القطاع املالي ،سيما املصارف
ومؤسسات الصرافة (فئة أ) واملؤسسات التي تتعاطى
التحاويل النقدية بالوسائل االلكترونية ،أن تعتمد كل
في ما يعنيها ،االجراءات والضوابط الالزمة
(  )Risk Mitigation Measuresللحد من امكانية حصول
اجلرائم املرتفعة املخاطر احملددة في البند «أو ًال» اعاله من
خاللها وبالتالي من إمكانية سوء استعمال اخلدمات واملنتجات
املقدمة من قبلها سيما تلك املتعلقة بالعمليات النقدية وعمليات
احلوالة وحسابات األشخاص املعنويني خاصة شركات األوف
شور التي يصعب فيها حتديد صاحب احلق االقتصادي ومصادر
أموالها أو عند التعامل ،بدون املواجهة املباشرة ،عن بعد
( )Non Face to Faceأو عبر أطراف ثالثني.
ثالث ًا:

على املؤسسات واجلهات املنتمية لقطاع االعمال واملهن غير
املالية احملددة ( )DNFBPsان تعتمد االجراءات والضوابط
الالزمة ( )Risk Mitigation Measuresللحد من امكانية
حصول اجلرائم املرتفعة املخاطر احملــددة في البند "أو ًال"
اعاله من خاللها وبالتالي من إمكانية سوء استعمال اخلدمات
واملنتجات املقدمة من قبلها سيما كتاب العدل وذلك عند قيامهم
بإعداد و/او تنفيذ معامالت عقارية و تأسيس شركات.

ينشر هذا االعالم في اجلريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت ،في  18أيلول 2019
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
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نحو املستقبل
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تمهيد
يعرض
يتمتّع لبنان باقتصاد سوق حر وبقطاع مالي نابض وبعالقات قدمية وراسخة مع النظام املالي العاملي ،وهذا ما ّ

ويعتبر التطبيق الف ّعال لقوانني وأنظمة مكافحة تبييض
أي بلد تلقائي ًا للمخاطر الناجمة عن التدفّقات املالية غير املشروعةُ .
ّ
ً
ً
األموال ومتويل اإلرهاب امرا ضروريا لتعطيل األنشطة اإلجرامية وتخفيف مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
ومن األهمية أيض ًا وجود رقابة فعالة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تكون مبنية على املخاطر ،فض ً
ال عن وجود

تستمر اجلهود الرامية إلى حتقيق الغاية املرجوة ،ويتمتّع لبنان حالي ًا مبنظومة متكاملة ملكافحة
تدابير قوية إلنفاذ القانون.
ّ
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تساعد في حماية القطاعني املالي وغير املالي من استغالل محتمل .ومع ذلك ،هناك مجال
املستمرة الرامية إلى تعطيل أنشطة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والتخفيف
إلجراء بعض التحسينات لتعزيز اجلهود
ّ
من مخاطرها بشكل أكبر .وفي هذا الصدد ،تستمر هيئة التحقيق اخلاصة ،وهي وحدة اإلخبار املالي اللبنانية ،مع جهات

داخلية أخرى معنية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب بالعمل بال كلل ليبقى هذا النظام متوافق ًا مع املعايير الدولية.

وهذا بدوره يساعد في احملافظة على الدور الهام الذي تضطلع به املصارف في إقتصادنا ،وعلى أن يبقى لبنان بلد ًا آمن ًا
وجاذب ًا لالستثمارات األجنبية املباشرة واألعمال املشروعة.

والتهرب الضريبي حترم احلكومة
إن العائدات غير املشروعة الناجمة عن اجلرائم األصلية لتبييض األموال مثل الفساد
ّ
ّ
أن تداعيات
ويعتبر تأثير هذه اجلرائم على االقتصاد واملجتمع
اللبنانية من أموال هي
كارثي .كما ّ
بأمس احلاجة إليهاُ .
ّ
ّ

الصراع املجاور ووضع الالجئني ال يزال يؤ ّثر على لبنان بعدة طرق .فمنذ بداية هذا الصراع ،أدت الهجمات اإلرهابية
إلى قتل وجرح ٍ
فعال
عدد كبير من اللبنانيني
ّ
وتسببت بدمار جسيم .وتش ّكل هذه العوامل تذكير ًا دائم ًا بأهمية وجود نظام َ
ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب يتصدى للجرمية ويحرم اإلرهابيني من األموال التي يحتاجونها لتنفيذ هجماتهم

تطور مستمر ،ال ب ّد لتدابير املكافحة واالستجابات
والتسبب بالدمار .ومبا ّ
ّ
أن مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في ّ
التطور .ولهذه الغاية ،عمدنا إلى تخصيص موارد ملحوظة ونقوم مبتابعة العمل مع الشركاء
التي نعتمدها أن تواكب هذا
ّ

الدوليني من خالل املشاركة في نشاطات مجموعة العمل املالي (الفاتف) ،ومجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا (املينافاتف) ،ومجموعة إغمونت ،باإلضافة إلى مجموعة مكافحة متويل تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي

ضد داعش .كما ان هناك جهود حثيثة تُبذل على الصعيد احمللّي ،مبا فيه العمل على حتديد التهديدات املرتبطة بتبييض

األموال ومتويل اإلرهاب ونقاط الضعف ذات الصلة ،فض ً
ال عن اتخاذ التدابير الضرورية للتخفيف من املخاطر.

في العام  ،2013أبرزت هيئة التحقيق اخلاصة لرئيس مجلس الوزراء أهمية االلتزام بتوصيات الفاتف املعدلة في سنة
 2012والتي سيتم تقييم لبنان على أساسها مستقبالً .وبدوره ،طلب رئيس مجلس الوزراء من عدد من السلطات التعاون
مع هيئة التحقيق اخلاصة إلجناز التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .قادت هيئة التحقيق اخلاصة

سياسيا رفيع املستوى التقييم الوطني األول للمخاطر ،وأشركت فيه جهات من القطاع العام منضوية في
التي تلقّت دعم ًا
ً
اللجنتني الوطنيتني ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،ومنها أجهزة إنفاذ قانون وسلطات قضائية .كما أشركت بعض
اجلهات من القطاع اخلاص في هذا العمل .وبالرغم من الصعوبات والتحديات الكثيرة التي واجهها لبنان في تلك الفترة ،إال
أنه أجنز التقييم الوطني األول للمخاطر في نهاية عام  2014بفضل إلتزام قوي ومشاركة رفيعة املستوى .لم ُينشر تقرير
مت تشاطر نتائجه بوسائل متع ّددة مع عدد من اجلهات املعنية مبا فيها جهات من القطاع اخلاص.
بهذا اخلصوص إال أنه ّ
مت اتخاذ العديد من التدابير للتخفيف من املخاطر ،منها إجراء تعديالت أساسية على قانون مكافحة تبييض األموال
كما ّ
ومتويل اإلرهاب املعمول به.

130

في العام  ،2019أجنز لبنان التقييم الوطني الثاني للمخاطر مرتكز ًا على مبادئ من الدليل اإلرشادي الصادر عن
الفاتف بشأن التقييم الوطني للمخاطر ،ومستفيد ًا من الدروس والتجارب املستقاة من التقييم الوطني األول للمخاطر .وقد
مت مبوجبه حتديد مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب استناد ًا إلى التهديدات ونقاط الضعف وأفضى إلى اتّخاذ تدابير
تضمنت إجراءات تشريعية وتنظيمية وتشغيلية في مجال الرقابة وإنفاذ القانون .وفي املراحل األولى
للتخفيف من املخاطر
ّ
مت اتخاذ تدابير للتخفيف من املخاطر طالت عدد ًا من املخاطر
للتقييم الوطني الثاني للمخاطر ،وقبل االنتهاء منه بالكاملّ ،
التي جرى حتديدها .وقد ُأدرجت التدابير األخرى للتخفيف من املخاطر في خطة استراتيجية يجري تنفيذها وترتكز على
أربعة مسارات عمل رئيسية هي:
 .1تحسين االلتزام الفني عند االقتضاء ،أي إجراء تحديثات تشريعية وتنظيمية.
 .2تزويد حيث تدعو الحاجة بعض السلطات بموارد لتحسين قدراتها في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
	 .3تعزيز الرقابة المبنية على المخاطر لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب عند االقتضاء وتوجيه الموارد الرقابية
لتتالءم مع نتائج التقييم الوطني للمخاطر لعام .2019
 .4تحسين الشراكة مع الجهات الملزمة باإلبالغ من القطاع الخاص.
إن املكافحة الف ّعالة للتدفقات املالية غير املشروعة تستدعي معاجلة املخاطر بالسرعة املالئمة .ونحن ملتزمون بزيادة فعالية
منظومة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب من خالل تنفيذ التدابير الضرورية للتخفيف من املخاطر ،مبا فيه حتسني
مستمرة.
التعاون بني مختلف اجلهات احمللية املعنية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،وتقييم املخاطر بصورة
ّ
رياض توفيق سالمه

حاكم مصرف لبنان
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة
رئيس اللجنة الوطنية ملكافحة تبييض األموال
بيروت ،أيلول 2019
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 .١المقدمة
يأتي التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لعام  2019في مرحلة هامة قبل التقييم املتبادل الثاني للبنان،
أن تقييم املخاطر على نطاق البلد ّ
أن التقييم الوطني األول للمخاطر
ككل ليس مفهوم ًا جديد ًا بالنسبة إلى لبنان ،حيث ّ
مع العلم ّ
أجنز في أواخر عام  ،2014وتلته تدابير متع ّددة لتخفيف املخاطر ،فض ً
ال عن إجراء تغييرات أساسية شملت املجال التشريعي
والتنظيمي والرقابي ومجال إنفاذ القانون.
وسع فئات اجلرائم األصلية ليشمل كافة اجلرائم
قر قانون جديد ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ّ
ففي عام ُ ،2015أ ّ
السيما احملامني ،والكتّاب
األصلية الواردة في معايير الفاتف وعددها  ،21وأضاف فئات جديدة من اجلهات امللزمة باإلبالغ،
ّ
العدل ،واحملاسبني املجازين .كما اعتُمد قانون نقل األموال عبر احلدود وجرى تعديالت على قانون العقوبات لتعزيز النصوص
املتعلّقة بجرمية متويل اإلرهاب .و ُأصدرت ع ًدة أنظمة معنية مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب إلى اجلهات امللزمة
باإلبالغ ،فض ً
ال عن تطبيق آليات تنفيذ العقوبات املالية املستهدفة املتعلقة بقراري مجلس األمن التابع لألمم املتحدة رقم 1267
و 1373والقرارات الالحقة ذات الصلة .كذلكُ ،أجريت حتسينات على الرقابة املبنية على املخاطر ملكافحة تبييض األموال
ٍ
مت تفعيل تبادل املعلومات والتعاون بني وحدة اإلخبار
ومتويل اإلرهاب .وعلى أثر
سلسلة من الدورات التدريبية املشتركةّ ،
املالي وسلطات إنفاذ القانون .وقد اتُّخذت تدابير تخفيف املخاطر هذه ،وغيرها املنبثقة عن التقييم الوطني للمخاطر لعام
 2019لتحسني آليات الرقابة وإنفاذ القانون واإلشراف واالمتثال ومن ضمنها اصدار موجبات إضافية حول املستفيد الفعلي
(صاحب احلق االقتصادي) لتعزيز منظومة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واإلرتقاء بقدراتنا ملكافحة التدفقات
املالية غير املشروعة وزيادة فعالية اجراءات تخفيف مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
حظي هذا التقييم الذي قادته هيئة التحقيق اخلاصة،
في منتصف عام  ،2019أجنز التقييم الوطني الثاني للمخاطر في لبنان.
َ
وهي وحدة اإلخبار املالي اللبنانية ،إلتزام ًا سياسي ًا رفيع املستوى .وقد اشتركت وتعاونت بشأنه هيئة التحقيق اخلاصة
مع جهات معنية من القطاعني العام واخلاص ،فض ً
ال عن اللجنتني الوطنيتني ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب اللتني
مت إشراك
تضمان إلى جانب هيئة التحقيق اخلاصة عدد ًا من السلطات (تنظيمية ،ورقابية ،وقضائية ،وإنفاذ قانون) .وقد ّ
أيض ًا اجلهات امللزمة باإلبالغ من القطاع املالي ،واألعمال واملهن غير املالية احمل ّددة للحصول على آراء اخلبراء وجمع
املعلومات املطلوبة.
وبحسب التقييم الوطني للمخاطر لعام  ،2019حتقّقت بعض املخاطر التي سبق أن أشار إليها التقييم الوطني للمخاطر
لعام  ،2014وبصورة خاصة املخاطر املتعلّقة بتداعيات الصراع في اجلوار اللبناني التي أدت إلى زيادة األنشطة اإلرهابية
أن الوضع زاد سوء ًا في ما يتعلّق بالفساد الذي سبق
وأنشطة متويل اإلرهاب .ويؤ ّكد التقييم الوطني للمخاطر لعام ّ 2019
أن التدابير املعتمدة
حتديده مبخاطر مرتفعة ،مع وجود تأخير في تنفيذ بعض تدابير تخفيف املخاطر ذات الصلة .وبالرغم من ّ
لتنفيذ متطلّبات قانون االمتثال الضريبي للحسابات اخلارجية ( )FATCAومتطلّبات املنتدى العاملي التابع ملنظمة التعاون
أن مخاطر تبييض األموال املرتبطة
والتنمية في امليدان االقتصادي تخفّف من مخاطر اجلرائم الضريبية املرتبطة باخلارج ،إال ّ
بالتهرب الضريبي في الداخل تبقى مرتفعة .اما بالنسبة ملخاطر تبييض األموال املرتبطة بجرائم أخرى ،فتختلف مستويات
ّ
مخاطرها ،كما ان بعض الفئات من اجلهات امللزمة باإلبالغ وبعض األشخاص اإلعتبارية (أشخاص معنويني) خصائصها
باألصل أكثر عرضة من غيرها إلمكانية االستغالل.
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 .٢المنهجية
يهدف التقييم الوطني للمخاطر لعام  2019إلى تقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب التي تواجه لبنان من خالل
حتديد التهديدات ونقاط الضعف ،مبا فيها الثغرات في منظومة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .ويسعى التقييم
الوطني للمخاطر إلى حتسني هذه املنظومة من خالل بلورة السياسات ،واتخاذ اإلجراءات التشريعية والتنظيمية الالزمة،
وحتديد األولويات للقرارات التشغيلية ،مبا فيها توجيه موارد اجلهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون نحو املجاالت املنطوية
على مخاطر مرتفعة ،هذا فض ً
ال عن تعزيز فهمهم للجرائم األصلية واحلفاظ على تصور مشترك بينهم حول مخاطر تبييض
ويعتبر التقييم الوطني للمخاطر أيض ًا أدا ًة أساسية وغنية باملعلومات بالنسبة إلى اجلهات امللزمة
األموال ومتويل اإلرهابُ .
باإلبالغ ،مبعنى أنه يساهم في فهمها للتهديدات ونقاط الضعف ويغذي تقييمها الذاتي ملخاطرها ،ويساعدها في جهودها
لتخفيف املخاطر وتطبيق للمقاربة املبنية على املخاطر.
استندت املنهجية املتّبعة في التقييم الوطني للمخاطر لعام  2019إلى الدليل اإلرشادي الصادر عن الفاتف حول هذا
مت
املوضوع ومراحله الثالث ،أي حتديد التهديدات ونقاط الضعف ،حتليلها ،وتقييمها .واستناد ًا إلى هذا الدليل اإلرشاديّ ،
محصلة لثالثة عوامل هي :التهديدات ،نقاط الضعف،
اعتبار املخاطر في سياق تبييض األموال ومتويل اإلرهاب على أنّها
ّ
والعواقب.

حتديد التهديدات:

تأتي تهديدات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب من مصادر داخلية وخارجية ،وهي تنجم عن اجلرائم األصلية والعائدات
املرتبطة بها ،وعن األنشطة اإلرهابية والتمويل ذات الصلة ،وعن االشخاص املرتبطني بهذه اجلرائم.
كمية حول التطور السنوي في اجلرائم األصلية املعددة في قانون مكافحة تبييض
ّ
مت حتديد التهديدات من خالل جمع بيانات ّ
األموال ومتويل اإلرهاب رقم  44من أجل تقرير وجود تبييض لعائدات جرمية أو ال .وقد مت مراجعة بيانات لدى وحدة
اإلخبار املالي ،وأجهزة إنفاذ القانون ،والدوائر احلكومية حول العائدات اجلرمية املق ّدرة ،باإلضافة إلى النمو في قضايا
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ذات مصدر خارجي وداخلي ،فض ً
ال عن معلومات من مصادر مفتوحة أي متاحة للعموم.
مت احلصول عليها من خالل املسوحات ،إضاف ًة إلى مراجعة تقارير االبالغات
واستند هذا العمل إلى معلومات عديدة كالتي ّ
املشبوهة ،وطلبات املساعدة ،واإلفصاحات التلقائية ،وقضايا تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،واألسماء املدرجة في القائمة
مت األخذ بالبيانات النوعية وآراء اخلبراء ،مبا
الوطنية لالرهاب ومتويل اإلرهاب ،واملالحقات القضائية ،وأحكام اإلدانة .كما ّ
كمية أو عندما تُعتبر البيانات غير كاملة ،أو دقيقة ،أو موثوقة بشكل كاف.
فيه عند عدم توفّر بيانات ّ

حتديد نقاط الضعف:

سياق عام،
نقاط الضعف هي ثغرات في منظومة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب التي ميكن للتهديدات أن تستغلها .في
ٍ
ترتبط نقاط الضعف عاد ًة باخلصائص الرئيسية ألي بلد مثل مستوى الفساد ،وضعف سيطرة اجهزة الدولة في بعض املناطق،
وحجم االقتصاد غير الرسمي ،ومستوى انتشار اجلرمية املنظمة ،باالضافة الى القدرات التي تتمتّع بها االجهزة املعنية مبكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،فض ً
ال عن أنظمة وضوابط مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لدى اجلهات امللزمة باإلبالغ،
وجاذبية بعض املنتجات واخلدمات لغايات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
مت النظر في نقاط الضعف في سياق العوامل السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والتكنولوجية ،والبيئية واجلغرافية ،والتشريعية
ّ
مت مراجعة حجم مؤسسات القطاع املالي وقطاع األعمال واملهن
التي تؤ ّثر على منظومة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .و ّ
غير املالية احمل ّددة امللزمة باإلبالغ وأهميتها االقتصادية ،باإلضافة إلى املنتجات واخلدمات املق ّدمة ،ومدى وجود قضايا تبييض
أموال ومتويل إرهاب ذات املصدر الداخلي واخلارجي ،فض ً
ال عن قاعدة العمالء ،اإلنتشار أو الوصول اجلغرافي ،وقنوات تقدمي
مت استعراض البيانات النوعية من تقرير التقييم املتبادل السابق ،وتقارير املتابعة ،والتقارير الرقابية ،وعمليات
اخلدمات .كذلكّ ،
التقييم الذاتي للمخاطر التي أجرتها اجلهات امللزمة باإلبالغ ،باالضافة ملعلومات لدى وحدة اإلخبار املالي وجهات إنفاذ القانون
والنيابة العامة .كما متّت أيض ًا تغطية األشخاص االعتباريني والترتيبات القانونية ،مبا فيه اجلمعيات غير الهادفة للربح.
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التحليل:

مت حتليل البيانات واملعلومات التي ُجمعت حول التهديدات ونقاط الضعف املرتبطة بتبييض األموال ومتويل اإلرهاب في ضوء
ّ
العواقب (األثر/الضرر) التي حتملها للبنان جلهة )1( :نظامه االقتصادي/املالي )2( ،أمن البلد وسمعته ،و( )3املجتمع بصورة
عامة.
التوصل إلى فهم أفضل لطبيعة مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب احمل ّددة ومصدر هذه املخاطر،
مت
وفي مرحلة التحليلّ ،
ّ
مت األخذ في احلسبان احتمال/أرجحية حتقُّق هذه املخاطر ،قبل وبعد األخذ بتدابير التخفيف منها .وتال ذلك إعطاء قيمة نسبية
و ّ
(حتديد درجة للمخاطر) تتراوح بني مخاطر منخفضة ومخاطر عالية.

التقييم:

مت تقييم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب احمل ّددة واتُخذت قرارات بشأن األولويات املتصلة بالتدابير اإلضافية املطلوبة
ّ
للتخفيف من املخاطر و ُأدرجت هذه التدابير في خطة عمل.

إﻟﺘﺰام ﺳﻴﺎﺳﻲ
رﻓﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮى

اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
)ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ
وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﳌﻬﻦ ﻏﻴﺮ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺪدة(

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳋﺎﺻﺔ

)ﻗﻴﺎدة ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ(
ﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻠﺠﻨﺘﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺘﺎن ﳌﮑﺎﻓﺤﺔ
ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال وﲤﻮﻳﻞ
اﻹرﻫﺎب

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
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 .٣التهديدات  -تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
لم ُيعتبر التهديد الناجم عن جرائم الشوارع احمللية مثل جرائم القتل والسرقات الصغيرة ذات أهمية في سياق تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب على الرغم من الزيادة في أعداد هذه اجلرائم؛ وهي مرتبطة نوع ًا ما بتداعيات الصراع املجاور للبنان وبالوضع
االقتصادي املتر ّدي .كذلك ،اعتُبر التهديد املرتبط بجرائم القرصنة اجلوية والبحرية غير ذات أهمية.

 ١.٣التهديدات  -تبييض األموال
يش ّكل الفساد عائق ًا لالقتصاد ولبيئة األعمال وللتنافسية .كما أنه عقبة أساسية أمام االستثمار األجنبي املباشر .فالعقود
احلكومية واملشتريات العامة ميكن أن مت َنح على أساس احملسوبية لشركات تتمتّع بعالقات مع جهات نافذة وبالتراضي من دون
التهرب الضريبي
مقارنة عروض .ومي ّثل حجم هذه العقود فرص ًة ملرتكبي األفعال غير املشروعة والفاسدين .إلى ذلك ،يشمل
ّ
ضريبة الدخل ،والضرائب على املعامالت العقارية ،والضرائب على التجارة الدولية (الرسوم والضرائب اجلمركية) إضافة إلى
يتهربون
وتتسبب الشوائب الهيكلية في املنظومة الضريبية بح ّد ذاتها وممارسات املواطنني الذين
الضريبة على القيمة املضافة.
ّ
ّ
من دفع الضرائب بخسارة أموال احلاجة إليها ملحة حيث ميكن استخدامها لتلبية حاجات الدولة وإفادة الشعب منها.
والتهرب
مت حتديد تهديدات تبييض األموال على أنّها ناجمة بشكل خاص عن نشاطات جرمية محلية مرتبطة بالفساد،
ّ
الضريبي ،واالجتار باملخدرات الذي يولّد عائدات جرمية هامة ،فض ً
(السيما انتهاك
ال عن االحتيال عبر اجلرائم السيبرانية
ّ
البريد اإللكتروني اخلاص بالشركة) الذي ارتفعت وتيرته منذ التقييم الوطني للمخاطر السابق .وهناك تهديدات تبييض
أموال أخرى ترتبط بالتزوير واالحتيال واختالس األموال اخلاصة والتي مستوى التبليغ عنها هو أعلى نسبي ًا ،فض ً
ال عن
مفصلة وموثوقة عن االجتار بالبشر وتهريب املهاجرين ،إال
التهريب والبضائع املقلّدة .وبالرغم من النقص في إحصائيات
ّ
أن هذه اجلرمية تبقى تهديد ًا بحسب التقارير االستخبارية والسيناريوهات احلتمية املرتبطة بأوضاع الالجئني .من ناحية
متطورة مع وجود عدد محدود من الشركات املدرجة في البورصة ،وليس هناك
أخرى ،تُعتبر األسواق املالية احمللية غير
ّ
أن العدد احملدود لقضايا تبييض األموال املرتبطة بإستغالل
عمليات احتيال واسعة النطاق في مجال األوراق املالية .كما ّ
معلومات مميزة (  )insider tradingالتي جرى التحقيق فيها في السنوات القليلة املاضية كان مصدرها خارجي ًا ولم
أن تهديد
تتضمن مخططات وأساليب معقّدة لتبييض األموال مثل إنشاء الشركات الوهمية أو الصورية .جتدر االشارة الى ّ
ّ
تبييض األموال منخفض في ما يتعلّق بعدد من اجلرائم األصلية األخرى مثل اخلطف مقابل فدية ،وسرقات السيارات،
ومتوسط  -منخفض بالنسبة لإلجتار غير املشروع باألسلحة.
تنشأ تهديدات تبييض األموال عن اجلرائم األصلية املرتكبة في لبنان (اجلرائم األصلية احمللية) كما وخارجه (اجلرائم
مببيضي أموال محترفني ،أو عصابات
األصلية اخلارجية) .وترتبط تهديدات تبييض األموال بشكل خاص بأشخاص وليس
ّ
أو مجموعات إجرامية ّ
منظمة .وبصورة نسبية ،ال ُيعتبر تبييض األموال نشاط ًا واسع النطاق ،والكثير من األساليب املتّبعة
فيه ميكن وصفها بغير املعقّدة أو املتطورة ،على غرار تبييض األموال القائم على األموال النقدية أو دمج األموال غير
املشروعة مع األموال املتأتية من مصادر مشروعة .غير أنه ميكن ربط األساليب األكثر تعقيد ًا بالفساد ،أو سوء استعمال
التهرب الضريبي الذي ينطوي على أساليب مثل التالعب مبستندات الشحن وتقدمي
األشخاص االعتباريني ،باإلضافة إلى
ّ
مزورة ،هذا فض ً
ال عن مخططات االحتيال الضريبي املتعلّقة باسترداد غير مشروع للضرائب (استرداد الضريبة
فواتير
ّ
على القيمة املضافة) .ومع أنّه بسبب االحتيال ميكن تلقّي حتويالت مرتبطة باسترداد غير مشروع للضرائب في احلسابات
يتم بالضرورة إيداعها في احلساب
املصرفية للمرتكب واردة من اإلدارة الضريبية ،إال ّ
أن األموال الناجمة عن الفساد ال ّ
املصرفي اخلاص مبرتكب اجلرمية بل ميكن إيداعها في حسابات أطراف ثالثة يثق بها أو حسابات الشركاء أو األقارب،
هذا إضاف ًة إلى استخدامها لشراء سلع أو أصول ذات قيمة عالية.
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 ٢.٣التهديدات  -تمويل اإلرهاب
مت حتديد التهديدات املرتبطة باإلرهاب من خارج احلدود وداخلها لتكوين فهم أفضل للنشاطات اإلرهابية وتأثيرها على
ّ
أنشطة متويل اإلرهاب .وقد ارتفع مستوى تهديد متويل اإلرهاب في السنوات األخيرة بعد سقوط مدن كبرى في العراق
وسوريا في أيدي اإلرهابيني .فبدأت جماعات إرهابية مثل داعش تر ّكز على لبنان لنشر عقيدتها وتشكيل خاليا نائمة وجتنيد
املقاتلني ،وقد استفادت في ذلك من أوضاع الالجئني ،والطائفية ،والعوامل االجتماعية االقتصادية.
مهم ًا للهجمات
بات موضوع مكافحة اإلرهاب ومتويله يستحوذ أكثر فأكثر أولوية وطنية قصوى بعد أن أمسى لبنان هدف ًا
ّ
اإلرهابية ووقع ضحية هجمات كثيرة ،منها باستخدام السيارات املفخّ خة والعمليات االنتحارية .وارتبطت الهجمات اإلرهابية
بصورة خاصة بالصراع املجاور للبنان وباجلماعات اإلرهابية التي ظهرت على حدوده وه ّددت األمن واالستقرار فيه .وبعد
التحسن في
سنة  ،2014أ ّدى تفكيك أجهزة إنفاذ القانون للعديد من اخلاليا اإلرهابية وتطبيق اخلطة األمنية للحكومة إلى بعض
ّ
ٍ
بشكل جذري إال بعد احلملة العسكرية عام  2017واجتثاث
يتحسن الوضع
الوضع العام ( 15هجوم ًا إرهابي ًا سنة  .)2014ولم
ّ
العناصر اإلرهابية عند احلدود الشرقية ،ونتيج ًة لتحسني التنسيق بني أجهزة إنفاذ القانون ،والعمليات االستباقية التي نفّذتها
(هجوم إرهابي واحد سنة  .)2018لقد نفّذت اجلماعات اإلرهابية ،السيما داعش ،وجبهة النصرة ،والقاعدة ،وفتح اإلسالم،
وجند الشام ،وأحرار الشام ،واملقاتلني اإلرهابيني األجانب هجمات في لبنان وم ّثلت التهديد األكبر له .كما مت ّثل التهديد أيض ًا
باخلاليا الصغيرة املتعددة للجماعات اإلرهابية التي برزت اثناء احتالل داعش والنصرة ملناطق جردية في البقاع .وترتبط
التهديدات كذلك بالعائدين من املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،والتطرف العنيف ،والوضع اإلجمالي لالجئني الذي ميكن استغالله.
أظهر تقييم أنشطة متويل اإلرهاب وأنشطة املجموعات اإلرهابية واإلرهابيني فيما خص جمع األموال ،وتخزينها ونقلها
الستخدامها داخل لبنان أو في اخلارج ،أن متويل االرهاب استخدم بصورة اساسية لتنفيذ هجمات ارهابية داخل لبنان.
وبالرغم من وجود حتقيقات في متويل إرهاب شملت أموال نقدية من مصادر غير مشروعة متعلّقة بأنشطة جرمية مثل
االجتار غير املشروع باألسلحة والتهريب وأموال الفدية ،إال أن متويل اإلرهاب مرتبط بصورة خاصة بأموال نقدية مصدرها
املجموعات اإلرهابية املتواجدة في منطقة الصراع ،فض ً
وتضمنت أنشطة متويل
ال عن أموال نقدية من متويل ذاتي.
ّ
أن عدد ًا صغير ًا
اإلرهاب ايض ًا توفير الدعم املادي مثل الطعام ،واملأوى ،واملستلزمات الطبية ،والوقود للتدفئة ،في حني ّ
من السيارات املسروقة استخدم في هجمات إرهابيةِ .
أضف إلى ذلك ،فقد مت استغالل بعض اجلمعيات غير الهادفة للربح
مت توزيع مساعدات (من سلع ومواد غذائية) على الجئني متواجدين في بعض املناطق تبني الحقا
في متويل اإلرهاب حيث ّ
أن بعضها ارسل بدون معرفة اجلمعية إلى إرهابيني رابضني في اجلرود على احلدود السورية اللبنانية .وقد استُخدمت
أساليب مختلفة لنقل األموال ،منها تهريب األموال النقدية عبر احلدود وفي الداخل إلى اإلرهابيني ،باالضافة الى أنشطة
احلوالة غير املشروعة/غير املرخّ ص لها ،والتحويالت النقدية عبر شركات حتويل االموال ،وبدرجة أقل املعامالت املصرفية.
أن أنشطة متويل اإلرهاب
ُيعتبر مستوى التهديد املتصل بتمويل اإلرهاب مرتفع ًا وهو من مصادر خارجية وداخلية ،علم ًا ّ
متطورة ولم تتطلب معرفة أو مهارات رفيعة املستوى ،كما انها لم تتطلّب
ليست على نطاق واسع وهي لم تكن معقّدة أو
ّ
موارد أو قدرات كبيرة على غرار وجود شبكة واسعة من الداعمني .وتبقى األموال النقدية األسلوب املفضل لدى اإلرهابيني
املهربة الى الداخل لتمويل الهجمات اإلرهابية احمللية كانت ذات قيم متواضعة
جلمع األموال ونقلها ،علم ًا ان األموال النقدية
ّ
املتفجرات واألسلحة والذخيرة ،وكذلك لدفع املال لإلرهابيني وتوفير
ويصعب رصدها .وقد استُخدمت ألغراض عدة من شراء
ّ
إن التهديد املرتبط بتمويل اإلرهاب من مصادر خارجية هو بصورة رئيسية من املجموعات اإلرهابية مثل
الدعم اللوجستيّ .
واملتطرفني
داعش والنصرة التي استهدفت لبنان من معقلها في اخلارج .وما سهل األمر احيان ًا كان تواجد بعض املتعاطفني
ّ
ويعتبر مستوى التهديد منخفض ًا
اتخذوا
ّ
مخيمات الالجئني مخب ًأ أو ملج ًأ لهم أو اقاموا ضمن التجمعات الضخمة لالجئنيُ .
بالنسبة لتمويل اإلرهاب داخلي ًا بهدف دعم أنشطة إرهابية في اخلارج ،وهو مرتبط أساس ًا بأفعال املقاتلني اإلرهابيني
األجانب الذين غادروا لبنان لالنضمام إلى داعش وغيرها من اجلماعات اإلرهابية في مناطق الصراع؛ هذا ومن املتوقّع أن
يعود عدد منهم (العائدون من املقاتلني اإلرهابيني األجانب).
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 .٤نقاط الضعف/اإلستغالل الكامنة (- )Inherent
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
يتّسم اإلطار القانوني والتنظيمي والرقابي ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب باملتانة والتكامل مع إمكانية إدخال
حتسينات عليه .وتتأ ّثر موارد أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية بفعل قُرب لبنان اجلغرافي من الصراع املجاور
ومع وجود ٍ
عدد كبير من الالجئني الذين لديهم عالقات اقتصادية واجتماعية مع بلدان تعاني من اإلرهاب وعدم االستقرار.
وبالرغم من محدودية املوارد ،تستمر اجلهود الرامية إلى إغالق املعابر احلدودية غير الشرعية وإحكام سيطرة اجهزة الدولة
باستمرار على بعض املناطق النائية كالتي ُيزرع فيها القنّب.
ُيعتبر حجم القطاع املالي متواضع ًا باملقارنة مع املراكز املالية العاملية أو اإلقليمية التي جتتذب األموال من حول العالم.
أن االقتصاد
غير أنه ميكن ملرتكبي جرمية تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أن يستغلوا امور أو نقاط متأصلة مرتبطة بواقع ّ
متطور ،واستخدام واسع النطاق لألموال النقدية فض ّ
ال
حر ويتّسم بتبادل جتاري دولي كبير ،ووجود نظام مصرفي ومالي
ّ
املكون األكبر في القطاع املالي
عن وجود حجم اقتصاد غير رسمي (غير مصرح عنه لإلدارة الضريبية) .وتش ّكل املصارف
ّ
حصتها  95في املئة من مجمل القطاع املالي وتق ّدم منتجات وخدمات ميكن استغاللها .كما تزاول األعمال
حيث تفوق
ّ
واملهن غير املالية احملددة أنشطة اقتصادية متع ّددة وتق ّدم أيض ًا منتجات وخدمات ميكن استغاللها ،علم ًا ان بعضها مثل
جتار التحف الفنية واآلثار القدمية غير ذو أهمية .وتُعتبر األصول االفتراضية أو األنشطة والعمليات التي يقوم بها مق ّدمو
خدمات األصول االفتراضية غير ذو أهمية نظر ًا للحظر املفروض على هذه التعامالت .أما خصائص بعض فئات األشخاص
فتعرضها أيض ًا إلمكانية اإلستغالل.
اإلعتبارية وبعض اجلمعيات غير الهادفة للربح
ّ

 .٥القطاع المالي وقطاع األعمال والمهن غير المالية المحددة
 ١.٥القطاع المالي
مصارف

يتألّف القطاع املصرفي من مصارف جتارية ،ومصارف استثمارية (متلكها بصورة أساسية مصارف
جتارية محلية كبرى) ،وعدد صغير من املصارف اإلسالمية .ولبعض املصارف تواجد خارجي يتم ّثل بوجود

فروع أو مصارف تابعة أو مكاتب متثيلية .ويسيطر عدد قليل من املصارف التجارية على السوق من حيث
احلصة اإلجمالية فيها .كما تتمتّع املصارف التجارية بأهمية اقتصادية كبيرة وتتكامل مع قطاعات أخرى.
وتختلف املنتجات واخلدمات املق ّدمة بني املصارف التجارية واملصارف االستثمارية ،وتُعتبر هذه األخيرة ّ
أقل
ومتنوعة من بينهم عمالء ذوي مخاطر
عرض ًة ملخاطر متويل اإلرهاب .تتعامل املصارف مع قاعدة عمالء كبيرة
ّ
متنوعة ميكن استغاللها مثل العمليات النقدية،
مرتفعة ،وتق ّدم بواسطة قنوات مختلفة منتجات وخدمات
ّ
عمليات على حسابات األشخاص االعتبارية ،خاصة شركات األوفشور حيث يصعب أكثر حتديد والتأكد من
املستفيد الفعلي ومصدر األموال ،والشركات املرتبط نشاطها بالقطاع العام؛ هذا باإلضافة إلى املعامالت
أن املصارف هي املؤسسات الوحيدة التي تستقبل
تتم عبر أطراف ثالثني .وباعتبار ّ
تتم وجاهي ًا أو ّ
التي ال ّ
الودائع ،فإنها بطبيعتها أكثر عرض ًة المكانية حصول من خاللها جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب نظر ًا
أيض ًا حلجمها وحجم معامالتها ووجود معامالت عابرة للحدود تقوم بها ،وسرعة ووتيرة هذه العمليات ،فض ً
ال
عن إمكانية تنفيذ معامالت من خالل أصحاب املهن املعروفني "بأمناء املعلومات" (.)gatekeepers
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مؤسسات
الصرافة

شركات
تحويل األموال

مؤسسات
القطاع المالي
األخرى

يرتكز عمل مؤسسات الصرافة بصورة رئيسية على شراء وبيع العمالت األجنبية لقاء عمالت أجنبية
أخرى أو الليرة اللبنانية .ومعظم مؤسسات الصرافة لديها رخصة من الفئة "ب" وهي صغيرة احلجم مع
تتضمن التحويالت أو احلوالة .هناك عدد قليل
مخولة القيام بعمليات
حجم معامالت متواضع ،وهي ليست
ّ
ّ
مقارن ًة من مؤسسات الصرافة لديها رخصة من الفئة "أ" وقلّة منها يقوم بعمليات احلوالة ،فيما ان عدد
محدود جد ًا لديه رخصة لشحن األوراق النقدية .تنتشر مؤسسات الصرافة على كامل األراضي اللبنانية
وترتبط عملياتها على وجه اخلصوص باملعامالت النقدية ،وصرف العمالت ،والتحويالت وعمليات احلوالة.
تدر
وتق ّدم هذه املؤسسات منتجاتها وخدماتها في كل املناطق اللبنانية إلى عمالء عابرين وأعمال جتارية ّ
تعرض مؤسسات الصرافة بني الفئة "ب" والفئة "أ" المكانية حصول من
أموال نقدية .ويختلف مستوى ّ
أن املؤسسات من الفئة "أ" خصائصها املتأصلة
خاللها جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،مع العلم ّ
أو نوع عملياتها جتعلها أكثر عرض ًة لذلك ،السيما املؤسسات التي تق ّدم خدمات احلوالة.
هناك عدد من مؤسسات التحاويل النقدية بالوسائل اإللكترونية (شركات حتويل األموال) املرخّ صة متوقّفة
حالي ًا عن العمل .وتسيطر ثالث شركات على السوق لناحية حجم التحويالت والتغطية اجلغرافية احمللية من
خالل وكالئها الثانوين .ترتبط شركات حتويل األموال التي متتلك النسبة املئوية األعلى من حصة السوق
جيدة التنظيم ومرخص لها خارج لبنان ،وهي تستخدم منصاتها أو شبكاتها
بشركات حتويل أموال خارجية ّ
إلجراء التحويالت .تتوافق قنوات التحويالت املالية مع اماكن تواجد اجلاليات اللبنانية في اخلارج ومع
اليد العاملة األجنبية املوجودة في لبنان .يش ّكل حتديد مصدر املبالغ الصغيرة ووجهة استخدامها النهائية
أن التطبيقات واألمناط الدولية حول استغالل شركات
احملتملة حتدي ًا لهكذا شركات .وجتدر اإلشارة إلى ّ
حتويل األموال في متويل اإلرهاب من قبل املقاتلني اإلرهابيني األجانب ،وأساليب حتويل العائدات اجلرمية
ضمن مبالغ صغيرة من ٍ
عدد كبير من اآلمرين بالتحويل إلى مستفيد واحد ،مع َغلَبة التعامالت النقدية
متأصلة لهذا القطاع تساهم في جعله أكثر
وسهولة نقل األموال عبر احلدود تش ّكل جميعها خصائص عاملية
ّ
عرض ًة ملخاطر امكانية حصول من خالله جرائم تبييض أموال ومتويل إرهاب.
تش ّكل املؤسسات املالية ،وشركات الوساطة املالية وكونتوارات التسليف جزء ًا صغير ًا من القطاع
املالي ،وهي أقل عرض ًة ملخاطر امكانية حصول من خاللها جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
كما أنها ال تستقبل ودائع وهي متواضعة جد ًا لناحية حجمها وحجم معامالتها .وبالنسبة إلى املنتجات
واخلدمات التي تق ّدمها ،فيق ّدم عدد كبير من شركات الوساطة املالية خدمات استشارية فقط ،بينما
تر ّكز املؤسسات املالية وكونتوارات التسليف بصورة خاصة على تقدمي القروض الصغيرة .ومن جهتها،
تُعتبر شركات التأمني ّ
أقل عرض ًة أيض ًا ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،السيما نظر ًا للقيمة
املتواضعة ألقساط التأمني املس ّددة لقاء بوالص التأمني على احلياة التي لديها صفات استثمارية تسمح
بخيار حتويل األموال ونقلها وحفظها .كما أنه ،ومنذ عدة سنوات ،ال يوجد شركات إيجار متويلي.

139

 ٢.٥األعمال والمهن غير المالية المحددة
تجار
المجوهرات

التجار
والوسطاء
العقاريون

يتواجد جتار املجوهرات (جتار املعادن الثمينة واألحجار الكرمية) على كامل األراضي اللبنانية
وهم مبعظمهم مؤسسات صغيرة ونشاطها متواضع .عدد قليل منهم ُيعتبر لديه نشاط كبير ويتح ّكم
باحلصة األكبر في السوق لناحية قيمة املعامالت .ويق ّدم جتار املجوهرات منتجات ُعرضة للمخاطر
بإمكان شريحة واسعة من العمالء احلصول عليها ،كما ُيجرون عدد ًا ملحوظ ًا من املعامالت نقد ًا .ومن
خصائص مهنتهم التعامل مع عمالء عابرين وإجراء معامالت نقدية لقاء سلع ذات قيمة مرتفعة مثل
الذهب أو األملاس مع احلفاظ على درجة من اخلصوصية .كما ان منتجات جتار املجوهرات حتفظ
القيمة ،وميكن نقلها واستبدالها مببالغ مماثلة ،وهذا يساهم في إمكانية اإلستغالل.
شهدت قيمة معامالت األمالك املبنية وغير املبنية تراجع ًا وأصبح القطاع العقاري في حالة ركود منذ
عدة سنوات مع انخفاض سنوي في األسعار وطلب محدود على األمالك املعروضة .ويجوز أن ُيعزى
الثبات النسبي في األسعار إلى القروض املدعومة من مصرف لبنان ومخططات توفير احلوافز أو
املطور العقاري أو
وتتضمن
الدعم .تنتمي األطراف املعنية باملعامالت العقارية إلى مختلف األحجام
ّ
ّ
أي من
البائع ،واملستثمر أو الشاري ،والوسيط ،باإلضافة إلى املصارف التي تق ّدم القروض إلى ٍّ
طرفي املعاملة .وغالب ًا ما تشمل املعامالت العقارية املنفّذة املصارف التي تخضع ملتطلّبات ورقابة
ْ
مش ّددة في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .ومن األطراف األخرى املعنية باملعامالت
العقارية الكتّاب العدل فض ً
ال عن احملامني في عدد محدود من املعامالت.
ٍ
بشكل عام معامالت ذات قيمة مرتفعة وأصول حتفظ القيمة .ومن أبرز ميزات
يشمل القطاع العقاري
القطاع العقاري القيود املفروضة في لبنان على متلّك األجانب ،فض ً
ال عن االنتشار الواسع للقروض
املدعومة التي تخضع ملتطلّبات تدقيق صارمة التي حت ّد من املخاطر .من املمكن استثمار أموال غير
مشروعة في القطاع العقاري إلخفاء مصدرها أو املستفيد الفعلي منها ،وبالتالي ،من املمكن استخدام
ويعنى الوسطاء
هذا القطاع كوسيلة لتبييض األموال ،لكن نادر ًا ما ُيستخدم لتمويل اإلرهابُ .
العقاريون بجزء صغير من مجمل املعامالت العقارية.

كازينو لبنان
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احلصريني في استثمار ألعاب
كازينو لبنان عبارة عن شركة مساهمة لبنانية تتمتّع باالمتياز واحلق
َّ
القمار في لبنان .ويعطي العقد املبرم مع وزارة املالية لهذه األخيرة أن تتلقى خمسني في املئة من أرباح
كافة ماكينات احلظ وألعاب القمار (املبلغ الذي يحتفظ به الكازينو من املبلغ الذي ُينفقه العميل) .املساهم
األكبر في الكازينو هو شركة إنترا لالستثمار التي ميلك مصرف لبنان والدولة غالبية األسهم فيها.
رواد كازينو لبنان وعائداته في تراجع ،خصوص ًا نتيج ًة النكماش الوضع االقتصادي واالنخفاض
بات ّ
في عدد السياح .وال يق ّدم كازينو لبنان لعمالئه إمكانية تلقي أو حتويل األموال إلكتروني ًا وال ُيصدر
معين ًا بالرقائق ( ،)chipsيعيد
شيكات ألشخاص ثالثني .وحني تُستبدل أموال نقدية تفوق قيمتها مبلغ ًا ّ
الكازينو أو ًال املبلغ نفسه نقد ًا قبل دفع أي أرباح .إن هيكل ملكية الكازينو والضوابط املوضوعة في َالية
عمله فض ً
ال عن عدم تقدمي خدمات ألعاب القمار اإللكترونية جتعله األقل عرض ًة لإلستغالل من بني فئات
األعمال واملهن غير املالية احملددة.

المحاسبون
المجازون

المحامون

الك ّتاب العدل

وتضم عدد ًا كبير ًا من اخلبراء املمارسني
تُعتبر نقابة خبراء احملاسبة املجازين في لبنان جهة ذاتية التنظيم
ّ
الذين يعملون في مختلف املناطق اللبنانية .واستناد ًا إلى القانون ،ال يجوز لهم تأسيس شركات لعمالئهم،
إن نشاط احملاسبني املجازين محلي في الغالب وال
وينع عليهم اجلمع بني مهنتهم واملهن التجاريةّ .
ُ
يتضمن اي غموض فيما خص هوية عمالئهم ،مبا فيه عندما يقومون مبعامالت بالنيابة عنهم .لدى
ّ
احملاسبون املجازون اختصاص بالشؤون املالية والضريبية التي ميكن أن تعرضهم لإلستغالل من عمالء
من مستويات مخاطر مختلفة (أفراد أثرياء ،واألعمال التي يغلب عليها التعامل بالنقد ،إلخ) .كما ميكنهم
مزيفة،
أن يواجهوا في عملهم اليومي شركات صورية ،وتالعب بقيمة الفواتير ،وحاالت إصدار فواتير ّ
باإلضافة إلى معامالت عقارية تتضمن تخمين ًا كاذب ًا.
واملتمرسني يعملون في كافة املناطق اللبنانية .للمحامني نقابتان في
يوجد عدد كبير من احملامني احملترفني
ّ
بيروت وطرابلس وهما يتمتعان بتنظيم ذاتي ،واالنتساب إلى إحداهما شرط أساسي ملمارسة هذه املهنة.
وتشمل اخلدمات التي يق ّدمها بعض احملامني إعداد املعامالت وتنفيذها بالنيابة عن العميل ،على غرار
تأسيس الشركات ،وبيع وشراء العقارات أو املشاريع التجارية ،إدارة األموال وغيرها من األصول ،وإنشاء
احلسابات املصرفية أو إدارتها .عاد ًة احملامون على معرفة مباشرة بعمالئهم وهم عموم ًا مدركني ملخاطرهم
وللمخاطر الناجمة عن إمتام املعامالت مع طرف ثالث ،وتأسيس أو تشغيل أو إدارة األشخاص االعتبارية
التي ميكن أن تستخدم في أنشطة تبييض األموال ،كما انهم مدركني المكانية ان تستغل خبراتهم في إخفاء
إن اخلبرات املطلوبة التي يتمتع بها احملامني ودورهم كأمناء
الهوية ،ومصدر األموال ،واملستفيد الفعليّ .
معلومات ( )gatekeepersفي الوصول إلى القطاع املالي يعرضهم ملخاطر امكانية االستغالل.

مخولون
يتبع الكتّاب العدل لسلطة وزارة العدل .ووفق ًا للقانون الذي يرعى عملهم ،فإنهم موظفون عامون
ّ
ضمن اختصاصهم القيام باملهام املنصوص عليها في هذا القانون .وعلى وجه اخلصوص ،يتولى الكتّاب
ويتضمن
املتوجبة خلزينة الدولة.
العدل املصادقة على املستندات إلعطائها الطابع الرسمي ،وتلقي الرسوم
ّ
ّ
عملهم التحقّق من هوية األشخاص عند إصدار مستندات رسمية وتأسيس الشركات ،فض ّ
ال عن قيامهم
باملصادقة على محاضر إجتماعات اجلمعيات العمومية العادية وغير العادية وعلى محاضر إجتماعات
مجالس اإلدارة التي تتطلب إيداعها السجل التجاري .كما أنهم ُيعدون الوكاالت ،ويو ّثقون العقود الرسمية
املتعلقة باالتفاقات العقارية ،ويحفظون النسخ واملستندات ذات الصلة ،إلخ .وميكن أن يصادف الكتّاب العدل
في عملهم بعض أوجه االشتباه عند تولّي العقود واملعامالت وحني يصادقون على املستندات إلعطائها الطابع
الرسمي ،مبا في ذلك عند تأسيس األشخاص االعتبارية .كما ميكن أن يصادفوا عقود بيع عقارية ذات
تهرب ضريبي ،وهذا ما يجعلهم بالنسبة لبعض مخاطر تبييض األموال
تسعير متدني أو زائف تؤدي إلى ّ
املرتفعة أكثر عرض ًة إلمكانية اإلستغالل من بني األعمال واملهن غير املالية احملددة.
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إنّ بعض فئات املؤسسات امللزمة باإلبالغ من القطاع املالي وبعض املنتجات واخلدمات املالية هي أكثر
عرض ًة من غيرها ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .ومن الطبيعي ان تُعتبر املصارف عموم ًا
(اجلهة الوحيدة التي تستقبل الودائع) األكثر تع ّرض ًا للمخاطر بسبب حجمها وحجم معامالتها ،وقضايا
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،واالنتشار اجلغرافي لها مبا في ذلك وجود تعامل مع بلدان ذات
مخاطر مرتفعة ،باالضافة الى املجموعة الواسعة من املنتجات واخلدمات التي تق ّدمها ،وقنوات تقدمي
هذه اخلدمات لديها ،فض ً
تضم عمالء ذوي مخاطر مرتفعة .ومن
ال عن قاعدة عمالئها املتن ّوعة التي
ّ
جهتها ،تُعتبر شركات حتويل األموال ومؤسسات الصرافة من الفئة "أ" أيض ًا ذات مخاطر مرتفعة
لناحية تع ّرضها ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب (مؤسسات الصرافة من الفئة "ب" مخاطرها
متوسطة) .ونظراً للحجم املتواضع ملؤسسات القطاع املالي األخرى امللزمة باإلبالغ (املؤسسات املالية،
وشركات الوساطة املالية ،وشركات التأمني ،وكونتوارات التسليف) ،واملنتجات واخلدمات التي تق ّدمها،
فض ً
ال عن القيود التنظيمية املفروضة عليها ،فإنها أقل عرض ًة ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
اما بالنسبة لألعمال واملهن غير املالية احمل ّددة ،الك ّتاب العدل هم األكثر عرض ًة لبعض مخاطر تبييض األموال
املرتفعة سيما عند قيامهم بإعداد و/او تنفيذ معامالت عقارية وتأسيس شركات وذلك باملقارنة مع األعمال
فتم
واملهن غير املالية احملددة األخرى .أما التجار والوسطاء العقاريون ،واحملامون ،واحملاسبون املجازون ّ
تصنيف درجة تع ّرضهم ملخاطر تبييض األموال على أنّها متوسطة ،ومت تصنيف جتار املجوهرات بدرجة
متوسط  -منخفض .واع ُتبر كازينو لبنان األقل عرض ًة من بينهم للمخاطر .وبالنسبة ملخاطر متويل اإلرهاب،
ُيعتبر تع ّرض كافة األعمال واملهن غير املالية احملددة لتلك املخاطر منخفض ًا بشكلٍ عام.

إن حتديد أنواع اجلهات امللزمة باإلبالغ األكثر عرضة إلمكانية سوء اإلستغالل لتبييض األموال ومتويل اإلرهاب ال يعني
بالضرورة مستوى إمتثال غير كاف لديها أو وجود أنظمة وأعمال رقابة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب غير مالئمة.
بل ببساطة ،هذا يعني أنها معرضة أكثر إلمكانية اإلستغالل بسبب عوامل عديدة ،منها املنتجات واخلدمات التي تقدمها.
ولذلك ،على هذه اجلهات التيقظ وتطبيق املقاربة املبنية على املخاطر للتخفيف من املخاطر.
القطاعات

القطاع الفرعي
املصارف

املالي

شركات حتويل األموال

مرتفع

مؤسسات الصرافة من الفئة "أ"

مرتفع

مؤسسات الصرافة من الفئة "ب"

متوسط

املؤسسات املالية

منخفض

شركات الوساطة املالية

منخفض

كونتوارات التسليف

منخفض

شركات التأمني

منخفض

التجار والوسطاء العقاريون

متوسط

جتار املجوهرات (جتار املعادن الثمينة واألحجار الكرمية)
األعمال واملهن غير املالية
احمل ّددة
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مستوى التعرض ملخاطر
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
مرتفع

متوسط  -منخفض

كازينو لبنان

منخفض

الكتّاب العدل

مرتفع

احملامون

متوسط

احملاسبون املجازون

متوسط

 .٦األشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية
والجمعيات غير الهادفة للربح
 ١.٦األشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية
إن الدور الذي تضطلع به األشخاص االعتبارية في االقتصاد كبير ،وعددها باآلالف وهي تزاول مجموعة واسعة من األنشطة
ّ
إما لكونها متوقفة عن العمل ،أو ألنها عبارة عن متاجر صغيرة في األحياء يديرها
االقتصادية .الكثير منها ليس لديه موظفني ّ
أصحابها ،أو هي شركات أوفشور ال ُيسمح لها بالعمل في لبنان ،أو شخصيات اعتبارية تأسست لتملّك العقارات.
ويستثنى
يتوجب تسجيل األشخاص االعتبارية في السجل التجاري ،مبا فيها الشركات األجنبية التي لديها مقر عمل في لبنانُ ،
من هذا اإلجراء التعاونيات فض ً
ال عن اجلمعيات غير الهادفة للربح حيث يخضعون ملتطلبات تسجيل أخرى .يسمح قانون
التجارة اللبناني بإنشاء أنواع مختلفة من األشخاص االعتبارية .اما الشروط اإللزامية التي تخضع لها فمنصوص عليها في
املسجلة ،مثل هوية املالكني،
التشريعات التجارية ،والضريبية ،واملالية .ويجب تزويد السجل التجاري بأي تغيير في املعلومات
ّ
يتوجب في كافة األوقات على األشخاص االعتبارية تعيني
واملدراء اإلداريني ،واملستفيدين الفعليني .ووفق ًا لقانون التجارة،
ّ
محاسب مجاز لبناني (منتسب إلى نقابة خبراء احملاسبة املجازين) ومحام لبناني (منتسب إلى إحدى نقابتي احملامني) حلني
زوال او حل الشخصية االعتبارية .وفي ما عدى بعض االستثناءات القليلة ،يجب قانون ًا ان يكون لكافة األشخاص االعتبارية
حساب مصرفي .اما املعلومات املتعلّقة باملستفيد الفعلي للشخصيات االعتبارية فهي متوفرة أيض ًا من خالل إطار مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب الذي تقوم مبوجبه املصارف واجلهات امللزمة باإلبالغ األخرى بتنفيذ تدابير العناية الواجبة،
وأيض ًا من خالل اإلطار الضريبي الذي يفرض تقدمي معلومات عن املستفيد الفعلي إلى السلطة الضريبية (في التصاريح
تتم
أن السجل التجاري متاح للجمهور ويحتوي على معلومات
الضريبية) .واجلدير ذكره ّ
ّ
مفصلة عن األشخاص االعتبارية ،كما ّ
أرشفة امللفات ملدة عشرة سنوات بعد التصفية .أما بالنسبة للتعاونيات ،فيتوجب تسجيلها لدى املديرية العامة للتعاونيات في
وزارة الزراعة وهي جهة اإلشراف عليها ،وتتوزع التعاونيات بشكل أساسي على القطاع الزراعي.
يتم االعتراف بالصناديق االئتمانية
بالنسبة للترتيبات القانونيةّ ،
إن مفهوم الصندوق االئتماني ( )trustغير موجود في لبنان ،وال ّ
األجنبية ولبنان ليس طرف ًا في اتفاقية الهاي حول الصناديق االئتمانية .غير أنه ميكن للصناديق االئتمانية األجنبية أن يكون
لديها حساب مصرفي في لبنان ،وفي هذه احلالة تكون خاضعة ملتطلّبات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،مبا فيه
تطبقها املصارف .اما بالنسبة للعقود/احلسابات االئتمانية ()fiduciary
تدابير العناية الواجبة وحتديد املستفيد الفعلي التي ّ
فهي تفتح حصر ًا لدى املصارف واملؤسسات املالية وتخضع ايض ًا ملتطلّبات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .وتسمح
القوانني اللبنانية بإنشاء عدة اوقاف وهي مرتبطة بالطوائف واملذاهب.
ّ
ُستغل
أن بعض اخلصائص التي تتمتّع بها قد ت
على الرغم من تدني وجود ملكية أجنبية ضمن االشخاص االعتبارية ،إال ّ
ألغراض تبييض األموال .فاألمثلة قد تشمل احلاالت التي تنطوي على هيكل ملكية معقّد ،كالشركات القابضة حيث يصعب
حتديد املستفيد الفعلي النهائي ،او يتم إخفاء هوية املستفيد الفعلي ،والتستّر على العائدات غير املشروعة فض ً
ال عن الشركات
أن خصائص شركات األوفشور التي لديها
املرتبط نشاطها بالقطاع العام (عقود حكومية ومشتريات عامة) .وميكن القول ّ
عمليات وأعمال في اخلارج ،جتعلها أكثر عرضة من األشخاص اإلعتبارية األخرى إزاء مخاطر تبييض األموال .وفي الغالب،
تُعتبر مخاطر متويل اإلرهاب متدنية بالنسبة إلى االشخاص االعتبارية والترتيبات القانونية.
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نوع االشخاص اإلعتبارية (الشركات)

النسبة من املجموع (كما في نهاية آذار )2019

شركة محدودة املسؤولية

٪٤٦٫٧

شركة مساهمة (مغفلة)

٪١٣٫٦

شركة التوصية املساهمة

٪٠٫٠١

شركة التضامن

٪١٧٫٩

شركة التوصية البسيطة

٪١٠٫١

الشركات املدنية

٪٠٫٤

شركات األوفشور

٪٧٫١

الشركات القابضة (هولدنغ)
الشركات األجنبية (فرع)

الشركات األجنبية (مكتب متثيلي)

٪٣٫٣
٪٠٫٦٩
٪٠٫٢

 ٢.٦الجمعيات غير الهادفة للربح
مر عقود طويلة من الزمن ،خفّفت اجلمعيات اخليرية وعمل املجتمع املدني واألعمال اخليرية من عبء الفقر على ٍ
عدد
على ّ
كبير من الناس خصوص ًا في املناطق الريفية .فقد أ ّدت املوارد احملدودة والبرامج العامة غير الفعالة واملتدنية األداء في
املاضي إلى تنامي اجلمعيات اخليرية والقطاع غير الربحي ،الذي منى بداي ًة خالل احلرب األهلية .وميكن أن ُيعزى النمو في
هذا القطاع خالل السنوات القليلة املاضية إلى األزمة في اجلوار اللبناني وأوضاع الالجئني التي ولّدت حتديات اجتماعية
واقتصادية هائلة.
تتولى وزارة الداخلية والبلديات  -املديرية العامة للشؤون السياسية والالجئني ،دائرة الشؤون السياسية واألحزاب
واجلمعيات مسؤولية إصدار "بيان علم وخبر" املطلوب الستكمال عملية تأسيس اجلمعيات غير الهادفة للربح .تتواجد في
لبنان اآلالف من اجلمعيات غير الهادفة للربح التي تغطي مسائل مدنية وثقافية ،ومواضيع تُعنى بحقوق اإلنسان واملرأة
والطفل والسجناء ،فض ً
ال عن جمعيات أخرى تُعنى بالتعليم والبيئة والرعاية الصحية ،مبا فيها عالج السرطان ،وإعادة
تأهيل املدمنني على املخدرات .وهناك أيض ًا جمعيات غير هادفة للربح تُعنى بالتنمية االجتماعية ،واملنفعة العامة ،وبعضها
أسستها شخصيات عامة .وتُعتبر مساهمة احلكومة السنوية في هذا القطاع من خالل
لكسب الشعبية واملنافع االنتخابية ّ
بعض الوزارات مرتفعة وتستهدف من خالل اجلمعيات غير الهادفة للربح بصورة أساسية األشخاص ذوي اإلحتياجات
اخلاصة ،واملسنني ،واأليتام ،والفئات املهمشة .وتش ّكل اجلمعيات غير الهادفة للربح التي تقع ضمن تعريف مجموعة العمل
املالي جزء ًا من اجلمعيات.
يق ّدم قطاع اجلمعيات غير الهادفة للربح في لبنان خدماته في الداخل اللبناني وحتصل هذه اجلمعيات على مروحة واسعة من
التمويل تأتي من األثرياء واجلهات املانحة الدولية ،مبا فيها احلكومات األجنبية ،ومن مساهمات األفراد والواجبات الدينية،
إلخ .ويسمح هذا للجمعيات غير الهادفة للربح أن تصل إلى الفئات الفقيرة في املجتمع أو الى التي حتتاج ملساعدة .كما
تكرس خدماتها لالجئني الفلسطينيني
تنشط في لبنان أيض ًا اجلمعيات غير الهادفة للربح ذات التمويل الدولي مثل تلك التي ّ
املخيمات ولالجئني السوريني.
املقيمني داخل
ّ
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بنتيجة التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،نشرت وزارة الداخلية والبلديات على موقعها اإللكتروني
دلي ً
ال إرشادي ًا حول منع استغالل اجلمعيات غير الهادفة للربح لغايات متويل اإلرهاب .ويح ّدد هذا الدليل الفئات التالية من
اجلمعيات غير الهادفة للربح التي ،بحسب أنشطتها وخصائصها ،ميكن أن تكون أكثر ُعرضة ملخاطر استغاللها ألغراض
متويل اإلرهاب ،وهي:
• اجلمعيات غير الهادفة للربح املنشأة حدیث ًا والتي لدیھا خبرات محدودة في إدارة البرامج أو التمويل
• اجلمعيات غير الهادفة للربح املعنية بقضايا الالجئني والنازحني
دینیا
أسماء للداللة أن موضوعھا دیني ،في حین أن الغرض منھا،
• اجلمعيات غير الهادفة للربح التي تعتمد
عملیا ،لیس ً
ّ
ً
• اجلمعيات غير الهادفة للربح التي تنشط في مناطق حدودية متاخمة ملناطق الصراع

إن بعض اجلمعيات غير الهادفة للربح هي أكثر عرض ًة من غيرها المكانية استغاللها لتمويل اإلرهاب .وقد حصلت حاالت
ّ
التبرعات النقدية للجمعيات غير الهادفة للربح
إن
ّ
مت فيها استغالل اجلمعيات غير الهادفة للربح ألغراض متويل اإلرهابّ .
ّ
جتعل من الصعب أحيان ًا حتديد مصدر هذه األموال .كما يصعب حتديد وجهة االستخدام النهائية لألموال النقدية حني
تتدخّ ل بصرف او توزيع األموال النقدية منظمة شريكة ،أو وسطاء ،أو ممثلني .ومن املمكن أن يتسلّل اإلرهابيون ويختبئوا
ضمن املجتمعات الكبيرة املوجودة لالجئني .ويش ّكل هذا األمر ،باإلضافة إلى قيام اجلمعيات غير الهادفة للربح بنشاط في
مناطق قريبة من الصراع املجاور ،حتدي ًا لهذه املنظمات .كما ميكن أن تواجه اجلمعيات غير الهادفة للربح استغالل يشمل
تغيير مسار املساعدات اخلارجية ،وإساءة استعمال البرامج عن غير معرفة ،كتحوير وجهة املساعدات العينية من سلع
ومواد غذائية.
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 .٧المخاطر  -تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
إن
يتوجب على السلطات احمللية كما وجهات القطاع اخلاص أن تفهم مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب التي تواجههاّ .
مت تقييمها أخذت بعني االعتبار
اجلرائم األصلية احملددة في القانون رقم  44ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب والتي ّ
تهديدات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب من مصادر محلية وخارجية .فباستثناء اجلرائم السيبرانية وجرمية إستغالل معلومات
فإن مخاطر تبييض األموال مرتبطة بأكثريتها بجرائم أصلية ذات مصدر محلّي وهي بنسبة ّ
أقل
مميزة (ّ ،)insider trading
والتهرب
أما جرائم تبييض األموال املرتفعة املخاطر فهي مرتبطة بالفساد
ناجتة عن جرائم أصلية من مصادر خارجيةّ .
ّ
الضريبي واالجتار غير املشروع باملخدرات الناجتة بصورة أساسية عن جرائم أصلية داخلية ،باإلضافة إلى اجلرائم السيبرانية
(السيما انتهاك البريد اإللكتروني اخلاص بالشركة) .وبالنسبة للجرائم األخرى املرتبطة بتبييض األموال التي تشكل مخاطر،
ّ
مثل التهريب وغيرها فقد استحوذت على درجات مختلفة من املخاطر.
مت ّثل املجموعات اإلرهابية مثل داعش والنصرة التهديد األكبر للبنان ،وتعتبر مخاطر متويل اإلرهاب مرتفعة وهي من مصادر
املفضل لدى اإلرهابيني جلمع األموال ونقلها ،باإلضافة إلى أنشطة احلوالة
داخلية وخارجية .وتبقى األموال النقدية األسلوب
ّ
غير املشروعة/غير املرخّ ص لها ،التي تشكل أولوية مطلقة لدى أجهزة انفاذ القانون جلهة تعقبها وايقاف نشاطها.
إن بعض اجلهات امللزمة باإلبالغ مثل املصارف ،ومؤسسات الصرافة من الفئة "أ" سيما التي تق ّدم خدمات احلوالة ،وشركات
حتويل األموال أكثر عرض ًة المكانية حصول من خاللها جرائم تبييض أموال أو متويل إرهاب عالية املخاطر ،وجلهة االستغالل
والتنبه عند تنفيذ
احملتمل للمنتجات واخلدمات التي تق ّدمها .من هنا ضرورة تطبيق هذه اجلهات للمقاربة املبنية على املخاطر
ّ
سيما النقدية منها والعمليات التي تشمل حسابات أشخاص اعتباريني سيما شركات االوفشور حيث يصعب أكثر حتديد
العمليات ّ
التنبه للمعامالت التي ال تتم وجاهي ًا أو تلك التي تتم عبر أطراف ثالثة .أما
هوية املستفيد الفعلي ومصدر األموال ،باإلضافة إلى
ّ
ويعتبر الكتاب العدل أكثر عرض ًة من
األعمال واملهن غير املالية احملددة ،فيمكن أيض ًا استغالل اخلدمات واملنتجات التي تقدمهاُ ،
األعمال واملهن غير املالية األخرى لالستغالل احملتمل للمنتجات واخلدمات التي يق ّدمونها ،خاص ًة عند إعداد و/أو تنفيذ املعامالت
عموما وبعض فئات األشخاص االعتبارية
العقارية وعند تأسيس الشركات .وعلى قطاع األعمال واملهن غير املالية احملددة
ً
أيضا للمخاطر واعتماد ضوابط تتناسب معها.
واجلمعيات غير الهادفة للربح املعرضني إلمكانية االستغالل،
التنبه ً
ّ
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 .٨إجراءات تخفيف المخاطر  -منظومة مكافحة
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
ويتم تقييمها من قبل مجموعة
يحظى لبنان مبنظومة متكاملة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب تتوافق مع معايير الفاتفّ ،
لعملية املتابعة اخلاصة بتلك املجموعة .تقع هيئة
العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) وهو يخضع
ّ
التحقيق اخلاصة وهي وحدة إخبار مالي متعددة الوظائف ،في صلب منظومة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في
لبنان وتتعاون مع جهات معنية من القطاعني العام واخلاص .هذا ويقوم نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب اللبناني
على عدد من الركائز وهي )1( :اإلطار القانوني والتنظيمي )2( ،التعاون احمللّي والدولي )3( ،مؤسسات القطاع املالي وقطاع
األعمال واملهن غير املالية احملددة امللزمة باإلبالغ و ( )4الرقابة في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.

اإلطار القانوني
والتنظيمي

التعاون
المحلي
والدولي

ٍ
بشكل أساسي إلى قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب رقم  44لسنة
يستند اإلطار التشريعي
يجرم
 2015باإلضافة إلى تشريعات أخرى منها قانون نقل األموال عبر احلدود وقانون العقوبات الذي
ّ
متويل اإلرهاب مبا في ذلك متويل أنشطة املقاتلني اإلرهابيني األجانب تبع ًا لقرار مجلس األمن  .2178ويضع
قانون اإلجراءات الضريبية وقانون التجارة املتطلّبات املتعلقة باملستفيد الفعلي (صاحب احلق االقتصادي)
لألشخاص املعنويني ،كما يصدر مصرف لبنان وهيئة التحقيق اخلاصة أنظمة مفصلة مبكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب لكافة اجلهات امللزمة باإلبالغ .يح ّدد قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
مؤسسات القطاع املالي وقطاع األعمال واملهن غير املالية احملددة كجهات ملزمة باإلبالغ مبا فيه الكتّاب
العدل واحملامني واحملاسبني املجازين ،كما يح ّدد هذا القانون اجلرائم األصلية لتبييض األموال ومتويل
اإلرهاب التي ّ
تغطي فئات اجلرمية املنصوص عليها في معايير الفاتف .ويضع القانون املذكور موجبات
تشمل تدابير العناية الواجبة جتاه العميل وحتديد املستفيد الفعلي وحفظ السجالت واالبالغ عند االشتباه،
وصالحياتها التي تشمل صالحية التجميد ،كما يح ّدد السلطات
وينص على إنشاء وحدة اإلخبار املالي
ّ
ّ
املسؤولة عن الرقابة على مؤسسات القطاع املالي وقطاع األعمال واملهن غير املالية احملددة امللزمة باإلبالغ
وعن إصدار األنظمة .يضع قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أيض ًا األساس القانوني آلليات
ِ
املستهدفة املتعلّقة باإلرهاب ومتويله ذات الصلة بقراري مجلس األمن  ١٢٦٧و،١٣٧٣
تطبيق العقوبات املالية
املصادرة مع الدول املعنية .وفيما تتولّى وزارة العدل واملدعي
كما ويتيح مصادرة األصول ومشاركة األصول
َ
العام إدارة قنوات املساعدة القانونية املتبادلة ،ميكن استخدام املعلومات املتعلقة بتبييض األموال ومتويل
اإلرهاب املزودة من قبل هيئة التحقيق اخلاصة لدعم التحقيقات واملالحقات القانونية على الصعي َدين احمللي
واألجنبي .وأخير ًا ،يح ّدد قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب العالقة بني هيئة التحقيق اخلاصة
أيضا على التحقيقات املالية املوازية في اجلرائم املرتبطة بتبييض األموال
واملدعي العام ،ويشرف األخير ً
ومتويل اإلرهاب ويضمن املالحقة القضائية في هاتني اجلرميتني.
يش ّكل التعاون احمللي القائم بني هيئة التحقيق اخلاصة واألجهزة الوطنية املعنية األخرى ضرور ًة قصوى
من أجل احلفاظ على نظام ف ّعال ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وحماية نزاهة القطاعات املالية
وغير املالية .ويأتي هذا التعاون على ع ّدة أشكال ،منها إعطاء األولوية لطلبات املساعدة املتعلقة بتبييض
األموال ومتويل اإلرهاب ،وبناء القدرات التشغيلية من خالل برامج التدريب املشتركة والعمل بني األجهزة حول
طبق التعاون احمللي بأشكال أخرى
االجتاهات الناشئة في مجاالت كاجلرائم السيبرانية ومتويل اإلرهاب .كما ُي َّ
تضمان ع ّدة جهات وطنية.
الوطنيتني ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب واللّتني
من خالل اللجنتني
َّ
ّ

147

إن ّ
كل من هيئة التحقيق اخلاصة واملدعي العام وقوى األمن الداخلي وعدد من أجهزة إنفاذ القانون األخرى
مبا فيها اجلمارك املسؤولة عن إنفاذ القانون رقم  42حول نقل األموال عبر احلدود ،شركاء في منظومة
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .ويش ّكل تعاون الشركاء هؤالء في جمع املعلومات والتحقيق في
جرائم تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أساس ًا فعا ًال ومحوري ًا في تعطيل عدة أنشطة تبييض أموال ومتويل
إرهاب .وتشرف وزارة الداخلية والبلديات على عمل اجلمعيات غير الهادفة للربح وتعمل لعدم استغاللها
أما في
ألغراض متويل اإلرهاب .وقد شمل التعاون احمللي بني عدة أجهزة هذا املجال وحقق النتائج املطلوبةّ .
التهرب الضريبي ،فتتعاون وزارة املالية وهيئة التحقيق اخلاصة في مسائل كمتطلّبات املنتدى العاملي
مجال
ّ
التابع ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان اإلقتصادي .وهنالك أشكال أخرى من التعاون مثل عمل اجلمارك
وهيئة التحقيق اخلاصة على آلية تطبيق القانون رقم  ،42وولوج هيئة التحقيق اخلاصة املباشر إلى قاعدة
تقارير اإلقرار/اإلفصاح عبر احلدود وعمليات الضبط واحلجز.
وقد أ ّدى االلتزام الرفيع املستوى من أجل حتسني التعاون في مجال مكافحة متويل اإلرهاب إلى تأسيس ع ّدة
أجهزة استخبارية ألقسام ضمن أجهزتها تر ّكز على التحقيق في متويل اإلرهاب .كما أ ّدى هذا االلتزام إلى
جترمي متويل اإلرهاب ووضع التدابير االحترازية و َاليات العقوبات املالية املستهدفة مبا يتماشى مع املعايير
الدولية .وبذلك ُيعتبر التعاون الداخلي متين ًا في مجال إدراج اإلرهابيني وجتميد أصولهم وقد وضعت اللجنة
الوطنية لقمع متويل اإلرهاب آليات تطبيق العقوبات املالية املستهدفة
لقراري مجلس األمن  1267و.1373
َ
كما أصدر ّ
كل من مصرف لبنان وهيئة التحقيق اخلاصة األنظمة حول "التجميد من دون تأخير" في إطار
أما عمليات اإلدراج األولى عم ً
ال بقرار مجلس األمن  ،1373فقد متّت في شهر
قرار مجلس األمن ّ .1267
كانون األول/ديسمبر  ،2015وبلغ عدد األسماء املدرجة على الالئحة الوطنية لإلرهاب ومتويله  55اسم ًا حتّى
إن التعاون الداخلي املوجود في قضايا مكافحة متويل اإلرهاب باإلضافة
نهاية شهر آذار/مارس ّ .2019
إلى قدرات االجهزة وجهات الرقابة واجلهات امللزمة باإلبالغ مبا في ذلك الوعي إزاء كيفية استغالل املنتجات
أو اخلدمات ألغراض متويل اإلرهاب ،تُعتبر كلها من تدابير تخفيف املخاطر املوجودة والف ّعالة.
ال ّ
أن التعاون الدولي هو عنصر هام في حتقيقات تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،نظر ًا لترابط
شك في ّ
االقتصاديات العاملية واألنظمة املالية باإلضافة إلى االستخدام األوسع للوسائل التكنولوجية اجلديدة التي
تسمح بنقل األموال الفوري حول العالم .وتؤ ّثر فعالية التعاون احمللّي على التعاون الدولي إلى ح ّد كبير وتُعتبر
إن هيئة
جودة املعلومات املتبادلة بني وحدات اإلخبار املالي وسرعة تبادلها لها أثر ًا مباشر ًا على هذا التعاونّ .
التحقيق اخلاصة هي عضو في مجموعة إغمونت لوحدات اإلخبار املالي منذ العام  ،2003وقد شغل أمينها العام
منصب نائب رئيس جلنة أغمونت وممثل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدورتني .وتشارك هيئة التحقيق
ٍ
بشكل ناشط في أعمال املجموعة كمشروع مكافحة متويل داعش وغيرها من األنشطة .كما خاضت
اخلاصة
تقنية والتزامات
هيئة التحقيق اخلاصة مبفردها أو بالشراكة مع جهات أخرى جهود ًا على شكل تقدمي مساعدة ّ
أخرى أ ّدت إلى حصول عدة وحدات إخبار مالي من املنطقة على عضوية في مجموعة أغمونت.
إن لبنان هو عضو مؤسس ملجموعة العمل املالي ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف)
ّ
مر َتني منذ تأسيسها عام .٢٠٠٤
ومشارك فاعل في أعمالها .وقد شغل لبنان منصب الرئاسة في املجموعة ّ
ّ
كمقيمني في 11
املوظفني لدى هيئة التحقيق اخلاصة
ومع نهاية العام  ،2018كان قد شارك عدد من
ّ
عملية تقييم متبادل لدول في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا ،مع احتمال مشاركتهم في عدد من
املزمع عقدها مستقبالً .كما عملت هيئة التحقيق اخلاصة مع مجموعة املينافاتف على عدد
عمليات التقييم
َ
من املبادرات الرامية إلى حتسني قدرات الدول في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،مبا في
ذلك تأمني التدريب وتشارك اخلبرات في عملية التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
مت في بيروت جمع هيئات مكافحة الفساد ووحدات اإلخبار املالي في منطقة
وفي إطار تلك املبادراتّ ،
الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتت راية املنتدى العربي األول لهيئات مكافحة الفساد ووحدات اإلخبار
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ويستمر لبنان ،من خالل هيئة
واحلث على التعاون بني تلك الهيئات.
املالي بهدف تعزيز مكافحة الفساد
ّ
ّ
التحقيق اخلاصة ،باملشاركة في اجتماعات مجموعات املينافاتف واإلغمونت والفاتف وفي فرق العمل
واملشاريع املرتبطة بها .كما يش ّكل لبنان شريك ًا فاع ً
ال في مكافحة أنشطة داعش وهو يشارك في أعمال
مجموعة عمل مكافحة متويل تنظيم داعش ضمن التحالف الدولي ضد داعش.
تكمن الطريقة الفضلى في قياس مدى فعالية نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في مجال
التعاون الدولي من خالل القدرة على مصادرة العائدات غير املشروعة املرتبطة بجرائم أصلية خارجية
وإعادتها .وقد جنح لبنان في ٍ
مت تقدير عمل هيئة
عدد من القضايا في إعادة األموال لدول أخرى ،وقد ّ
التحقيق اخلاصة في مجال التحقيق والتجميد واسترداد االموال في قضية فساد من قبل البنك الدولي
ومكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية في اطار مبادرة استعادة االصول املنهوبة (جائزة ستار
ويتم ايض ًا قياس مدى فعالية التعاون الدولي من خالل املعلومات املتبادلة بني وحدات اإلخبار املالي
ّ
للتميز)ّ .
ومن خالل اشكال أخرى من التعاون ،ومن خالل قناة املساعدة القانونية املتبادلة الرسمية ،وجميعها تتميز
قيمة.
بنسب استجابة عالية حتتوي على معلومات ّ
َ

مؤسسات
القطاع المالي
وقطاع األعمال
والمهن غير
المالية المحددة
الملزمة باإلبالغ

يخضع القطاع املالي لتنظيم مصرف لبنان ،باستثناء شركات التأمني التي ت َّ
ُنظم من قبل وزارة االقتصاد
والتجارة ،ومؤسسات الوساطة املالية املُ ّ
نظمة من قبل هيئة األسواق املالية التي بدورها حتصر الترخيص
لهيئات ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﳉﻤﺎﻋﻲ باملصارف وبعض مؤسسات القطاع املالي امللزمة باإلبالغ .وقد اعتمدت هذه
إن هيئة التحقيق اخلاصة ،باإلضافة
وطبقت تدابير رقابية متينةّ .
اجلهات الثالث متطلّبات صارمة للترخيص ّ
إلى كونها وحدة اإلخبار املالي اللبنانية ،هي أيض ًا اجلهة الرقابية األساسية في مجال مكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب لكافة اجلهات امللزمة باإلبالغ في القطاع املالي باإلضافة إلى عدد من األعمال
واملهن غير املالية احملددة .ويخضع احملامون واحملاسبون املجازون للتنظيم والرقابة من قبل النقابة اخلاصة
ّ
بكل منها ،في حني أن الكتاب العدل يخضعون لوزارة العدل.
إن املصارف واجلهات األخرى امللزمة باإلبالغ هي في مقدمة املعركة ض ّد تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
ّ
وتقع الضوابط واألنظمة الداخلية التي تعتمدها ملراقبة العمليات بغية حتديد تلك املشبوهة واإلبالغ عنها
في صلب نظام مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .ويش ّكل التطبيق الف ّعال من قبلها لتدابير العناية
الواجبة جتاه العمالء ومتطلبات حفظ السجالت وحتديد املستفيد الفعلي باإلضافة إلى املقاربة املبنية على
املخاطر واملتطلبات التنظيمية األخرى حاجز ًا ملنع املجرمني من استغالل هذه املؤسسات وإدخال العائدات
غير املشروعة إلى النظام املالي واستغالله من أجل متويل اإلرهاب .وعم ً
إن كافة فئات
ال مبعايير الفاتفّ ،
اجلهات امللزمة باإلبالغ هي مشمولة في القانون رقم  44ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،مبا في
ذلك الكتّاب العدل واحملامني واحملاسبني املجازين .نتيج ًة لذلك ،هناك مئات اجلهات امللزمة باإلبالغ في
لبنان .وتش ّكل املصارف ،نظر ًا حلجمها واملجموعة الواسعة من املنتجات واخلدمات التي تق ّدمها باملقارنة مع
املكون األساسي للقطاع املالي والعامود الفقري لالقتصاد،
مؤسسات القطاع املالي األخرى امللزمة باإلبالغ،
ّ
وهي تتمتّع بضوابط متينة ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب مبا في ذلك الضوابط املرتبطة بتطبيق
العقوبات.
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الرقابة في
مجال مكافحة
تبييض األموال
وتمويل
اإلرهاب

إن هيئة التحقيق اخلاصة ،باإلضافة إلى كونها وحدة اإلخبار املالي اللبنانية ،هي أيض ًا اجلهة الرقابية
ّ
األساسية في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .وتقوم وحدة التحقق من اإلجراءات لدى هيئة
التحقيق اخلاصة بالرقابة على املصارف ومؤسسات القطاع املالي األخرى امللزمة باإلبالغ وعلى عدد من
للتثبت من امتثالها باألنظمة املعمول بها ملكافحة تبييض األموال ومتويل
األعمال واملهن غير املالية احملددة
ّ
مبهمات التدقيق امليداني لدى املؤسسات امللزمة باإلبالغ
يتم القيام من قبلها
ّ
اإلرهاب .في هذا اإلطارّ ،
لتقييم فعالية برامج االمتثال لديها ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب وتدابير العناية الواجبة املطبقة
جتاه العمالء والضوابط املعتمدة من قبلها ملراقبة العمليات بغية حتديد تلك املشبوهة لإلبالغ عنها .إن وجود
صالحية الرقابة هذه لدى وحدة االخبار املالي ،فض ً
ال عن الدور احملوري لوحدة التحقق من اإلجراءات لديها
في مشروع التقييم الوطني للمخاطر يساهمان إلى حد كبير بزيادة فعالية األعمال الرقابية املنجزة.
مهمات التدقيق امليداني املقاربة القائمة على املخاطر ،كما ان هناك أعمال الرقابة املكتبية السنوية
تعتمد ّ
التي تأخذ باالعتبار معايير كوضعية االمتثال واحلجم واملنتجات واخلدمات املق َّدمة وتصنيف مخاطر
العمالء واحلضور اجلغرافي وتقارير املدقق اخلارجي والتقارير الواردة إلى هيئة التحقيق اخلاصة،
إن التدقيق القائم على املخاطر الذي يتم لدى
وهي تستخدم في حتديد وتيرة/برنامج التدقيق امليدانيّ .
املصارف واملؤسسات املالية ومؤسسات الصرافة وشركات حتويل األموال وشركات التأمني ومؤسسات
الوساطة املالية وكونتوارات التسليف ولدى عدد من األعمال واملهن غير املالية احملددة هو متني ،ويوازيه
أيض ًا العمل الذي تقوم به اجلهات الرقابية االحترازية اخلاصة ّ
بكل جهة ،فض ً
ال عن قيام املدقّقون
اخلارجيون بعمليات التدقيق السنوية املستقلّة اخلاصة بهم في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل
اإلرهاب لدى املصارف واملؤسسات املالية ومؤسسات الصرافة من نوع "أ" وشركات حتويل األموال.
ويخضع احملامون واحملاسبون املجازون للرقابة في مجال مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب من
قبل نقابة ّ
كل من املهن َتني ،فيما متارس وزارة العدل الرقابة على الكتاب العدل.
تطبقها املصارف واجلهات األخرى امللزمة باإلبالغ
بنتيجة اعمال التدقيق ،حتدد تدابير تصحيحية ينبغي أن ّ
ويتم
لتعزيز برامج االمتثال والضوابط الداخلية اخلاصة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب لديها،
ّ
ويتم حتديث املقاربة املبنية على املخاطر
على ضوء ذلك إعداد من قبلها خطط العمل التصحيحية املالئمة.
ّ
للرقابة من قبل وحدة التحقق من االجراءات على القطاعات احملددة في القانون رقم  44ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب عند احلاجة وذلك لتأمني التغطية املناسبة والتركيز في عمليات التدقيق حيث يجب.
يتم اقتراح حتديث موجبات مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب او ادخال موجبات جديدة للجهات
كما ّ
تطور املخاطر أو عم ً
ال باستنتاجات عمليات التدقيق باالمتثال في مجال
إما بفعل ّ
امللزمة باإلبالغ عند احلاجة ّ
مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب أو عند تطور املمارسات الفضلى أو حصول تعديالت في املعايير
الدولية .ومتلك هيئة التحقيق اخلاصة في حاالت عدم االمتثال أو اإلمتثال اجلزئي الجراءات مكافحة تبييض
تبت من قبل
األموال ومتويل اإلرهاب صالحية إصدار إنذار والتوصية بعقوبات إدارية أو غرامات مالية ّ
الهيئة املصرفية العليا .كما متلك هيئة التحقيق اخلاصة في حاالت عدم االمتثال أو اإلمتثال اجلزئي صالحية
مراسلة السلطات الرقابية أو اإلشرافية لبعض اجلهات امللزمة باإلبالغ االخرى التي تخضع لعقوبات مبوجب
إن أي جهة ملزمة باإلبالغ ،أكانت ضمن القطاع املالي أو غيرها
قوانني وأنظمة أخرى .باالضافة ملا سبقّ ،
تخالف موجبات مرتبطة مبكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب مبا في ذلك عدم اإلبالغ عند االشتباه
بتبييض األموال أو متويل اإلرهاب أو عدم تزويد هيئة التحقيق اخلاصة باملعلومات املطلوبة أو تقوم بتنبيه
العمالء ( )tipping offهي عرضة لعقوبة السجن والغرامة املالية كما جاء في القانون رقم  44ملكافحة تبييض
األموال ومتويل اإلرهاب.
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 .٩نحو المستقبل
لقد اصبح لبنان في مراحل متقدمة في مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،ولديه في هذا املجال منظومة تتماشى مع
املعايير الدولية .وبالرغم من ذلك ،فان مرتكبي جرميتي تبييض األموال ومتويل اإلرهاب سيحاولون استغالل أي ثغرة أو
نقطة ضعف ،وبالتالي احلاق ضرر بأمن البلد وسمعته ،وبإقتصاده وباملجتمع ككل.
لقد استفادت السلطات احمللية املعنية من نتائج التقييم الوطني للمخاطر .ومن خالل نشر هذه النتائج ،فض ً
ال عن حتديث
املوقع اإللكتروني لهيئة التحقيق اخلاصة دوري ًا بأمثلة عن حاالت تبييض أموال ومتويل إرهاب (  ،)typologiesنتطلع الى رفع
مستوى الوعي لدى العموم ،وإفادة جهات القطاع اخلاص منها لتحقيق فهم اعمق ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب
الكامنة التي تواجهها .وهذا ما سيتيح لهم تقييم إجراءات الضبط املتّبعة لديهم ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب،
وإتخاذ إجراءات مناسبة للح ّد من املخاطر.
تطور عاملي متسارع في مجال التكنولوجيا
تطور مستمر ،وهناك ايض ًا
إن مخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب في
ّ
ّ
املالية ( .)Fintechإن حتمية اإلنتشار الواسع اإلستخدام للتكنولوجيا املالية هي مسألة وقت فقط .من هذا املنطلق نحن
ملتزمون القيام باستمرار بتحديث التقييم الوطني ملخاطر تبييض األموال ومتويل اإلرهاب ،عند اللزوم أو ضمن مهلة ال
تتخطى الثالث أو أربع سنوات ،وهذا ما سيساعدنا على اتخاذ ،في الوقت املناسب ،إجراءات للح ّد من املخاطر وعلى زيادة
فعالية منظومة مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
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