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 أصحاب املعالي والسعادة كٍل بإسمه وصفته..

 حضرة النقيب األستاذ سركيس صقر ..  الزمالء والزميالت األعّزاء

 الحضور الكريم ، أسعد هللا صباحكم بكل خير..

 

رّحب بكم ُيسعدني أن أفتتح هذا املنتدى الهام حول 
ُ
إجراءات اإلمتثال ملكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، كما ُيسعدني أن أ

،
ً
 جميعا

أمين عام "هيئة التحقيق الخاّصة" في لبنان، لتعاونه على إقامة هذا  –وأتقّدم بالشكر والتقدير لسعادة األستاذ عبد الحفيظ منصور  

نتدى وحضوره الشخص ي بيننا اليوم، ودعمه الد
ُ
 املتابعة من سعادته إلنجاز امل

ً
ائم لنقابة خبراء املحاسبة املجازين في لبنان، خصوصا

 2015/ 44، لتطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب رقم الخاص بخبراء املحاسبة املجازين دليل اإلجراءات

نتدى.
ُ
 الذي سيتم إطالقه في نهاية أعمال امل

 الحضور الكريم،

لقاؤنا اليوم حول موضوع مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب أهمّية بالغة، وفي هذه الظروف اإلقتصادّية واملالية الصعبة يكتسب 

 إنها مسؤولية مهنّية وقانونية.التي يمر بها لبنان، هذا املوضوع هو جزء مهّم من منظومة مكافحة الفساد، 

ل تحّد 
ّ
، ويحظى بإهتمام بالغ من كافة الدول والهيئات الرقابية والجهات املعنّية، في الواقع ال يزال هذا املوضوع ُيشك

ً
 ومستمرا

ً
يا قائما

 للتداعيات السلبية لهذه الظاهرة على اإلقتصاد واملجتمع، ألن إقتصاد الجريمة ال يمكن اإلعتماد عليه ألي نمو إقتصادي سليم.
ً
 نظرا

مة العمل FATFة الحديثة، والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل املالي )وعلى ضوء إلتزام لبنان تطبيق املعايير الدوليّ 
ّ
(، ومنظ

 (، وملواكبة املعايير الدولّية والتغيرات التي تحصل، OECDاإلقتصادي والتنمّية )

 أ
ً
 مساعدا

ً
ل عنصرا ِّ

ّ
شك

ُ
 في عمليات ومنها الضغوط الدولّية على قطاعات جديدة لألعمال واملهن غير املالية، التي ُيمكن أن ت

ً
ال

ّ
و متدخ

، بعد 2001القائم منذ العام  318، الذي عّدل وحلَّ مكان القانون رقم 44/2015تبييض أموال وتمويل إرهاب، فقد تم إقرار القانون 

 من سبعة جرائم،  21جريمة لتصبح  14أن إستعاد نصوص عديدة منه وأدخل تعديالت مهّمة، منها إضافة 
ً
أبرزها التهرُّب بدال

 حسب القوانين اللبنانية، الذي أصبح جريمة بموجب هذا القانون.  ريبيالض

 ،
ً
لزمينومن ضمن التعديالت البارزة أيضا

ُ
ّتاب العدل واملحامين عند  توسيع دائرة امل

ُ
بالتقّيد بأحكامه، من خبراء املحاسبة املجازين، وك

في إمكانية إستغالل األعمال واملهن غير املالية في عمليات تبييض  تنفيذهم خدمات معّينة لصالح زبائنهم، ما رفع من املخاطر املرتبطة

 أموال أو تمويل إرهاب، وما لذلك من تداعيات سلبّية على املمارسات املهنّية.
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 الحضور الكريم، 

 من أهمّية هذا املوضوع، وفي إطار املساعي التي تقوم بها النقابة، يتم إقامة هذا املنتدى وبالتعاون مع "هيئة التحقيق الخا
ً
ّصة" إنطالقا

 : ثالث جلسات حوارّيةوالذي سيتناول 

طر التنظيمية ملكافحة تبييض األموال وتمويل الجلسة األولى،
ُ
 لعرض أبرز األ

ً
 أساسيا

ً
، 44/2015اإلرهاب بناًء للقانون  ستكون محورا

 واملتطلبات الدولّية في ما خّص الرقابة واإلشراف على األعمال واملهن غير املالية.

ستكون حول مفهوم صاحب الحّق اإلقتصادي أو املستفيد الحقيقي، والهيكلية امللكية للشخص املعنوي. هذا املوضوع  الجلسة الثانية

هو محور وجوهر عملّية ايير مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، ألن معرفة املستفيد الحقيقي الذي يتقاطع بشكل كبير مع مع

ق والعناية الواجبة.
ّ
 التحق

ز الشفافّية ومكافحة الفساد، حيث  ب الضريبي، مما ُيعّزِّ  كما أن معرفة املالك الحقيقي للمؤسسات والشركات ُيؤّدي إلى الحّد من التهرُّ

 إزداد مستوى اإلهتمام العالمي بهذا املوضوع.

 الجلسة الثالثة واألخيرة، 

 للقانون حول الدور الوقائي والرقابي للجهات املعنّية، وآلّية  التبل هي
ً
، وكيفية تقييم املخاطر وزيادة الوعي وأهمية 44/2015يغ تطبيقا

 التكامل بين جميع األطراف.

، للخروج بأفكار علمية ومهنّية تساعد على تحقيق األهداف املرجّوة من تنظيمه، يليها جلسة التوصياتستكون  وفي ختام املنتدى

 عالقة.والنصوص التنظيمية ذات ال إطالق دليل اإلجراءات

 الحضور الكريم،

 وسيلة إلى بذل العناية الواجبة املمكنة وليس بالضرورة بلوغ غاية، ب
ّ
ل إن اإلمتثال ملكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، ما هو إال

ب الوعي العام والتيّقظ، وإتخاذ التدابير اإلحترازّية لدى جميع املعنيين بالقانون 
ّ
 . 44/2015يتطل

 
ّ
من تحقيق التوازن الدقيق، بالحفاظ على سالمة ونمو األعمال بما يتوافق مع القوانين واألنظمة املرعّية ب األمر، بإختصار يتطل

خرى.متطلبات اإلمتثال لقانون مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب واملعايير الدولية جهة، وبين 
ُ
 من جهة أ

 إلصغائكم ..
ً
 لحضوركم ، وشكرا

ً
 شكرا

 


