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 نبذة عاّمة عن هيئة التحقيق الخاصة 

اللبنانية المالي اإلخبار وحدة هي.      

 

ذات مستقلة هيئة وهي ،318 القانون بموجب 2001 العام في تأسست 

      .لبنان مصرف لدى قضائي طابع

 

تأسيس في وساهمت ،2003 العام في إغمونت مجموعة إلى انضمت 

     .إفريقيا وشمال األوسط الشرق لمنطقة المالي العمل مجموعة

 

مينافاتف خالل من (غافي) المالي العمل مجموعة إجتماعات في تشارك.       



 قانون مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 

24/11/2015تاريخ  44رقم   

 

 غافي  –مجموعة العمل المالي وّسع الجرائم األصلية لتبييض األموال لتتماشى مع معايير 

 (.  جريمة أصلية 21)   

 

 المحاسبين المجازينو المحامينوكتاب العدل وّسع الجهات الملزمة باإلبالغ لتشمل      . 

 

أضاف إجراءات للعناية الواجبة للجهات الملزمة باإلبالغ   . 

 

اإلرهاب تمويل لجريمة القانوني التعريف وّسع.     

 

 المستهدفةاألساس القانوني للعقوبات المالية وضع  (Targeted Financial Sanctions)    . 



 الجـهـات غير الخاضعة لقانون السرية المصرفية وفقاً لقانون 

44/2015مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب رقم   

 غير الخاضعة لقانون سرية المصارف المؤسسات تشمل 

 :44/2015وفقاً للمادة الخامسة من القانون 

 شركات التأمين•   المحاسبون المجازون•

 نوادي القمار• كتاب العدل•

 تجار ووسطاء العقارات • المحامون•

 تجار السلع ذات القيمة المرتفعة •

 (  حلى، أحجار كريمة، ذهب، تحف فنية، آثار قديمة)•



العدلالمحاسبين المجازين وكتاب الموجبات الملقاة على   

  44الخامسة من القانون وفقاً للمادة 

 لصالح عمالئهم أي تنفيذهم إعدادهم أو عند على المحاسبين المجازين وكتاب العدل 

 :الخدمات التاليةمن 

 .وشراء العقاراتبيع •

 .أموال العمالء المنقولة وغير المنقولة سيما عمليات تكوين األموال وعمليات االستثمار المشتركإدارة •

 .الحسابات المصرفية وحسابات األوراق الماليةإدارة •

 .المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات أو إدارتهاتنظيم •

 .أو إدارة أشخاص معنويين أو أية بنية قانونية خاصة، وبيع وشراء مؤسسات فردية أو شركات تجاريةإنشاء •
 

  . القانون المذكورالتالية المشار إليها في  الموجبات تطبيق



العدلالمحاسبين المجازين وكتاب الموجبات الملقاة على   

  44الخامسة من القانون وفقاً للمادة 

 . الخاصةتفوق قيمتها مبلغ تحدده هيئة التحقيق بالعمليات التي سجالت مسك . 1
 

سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين أو بنية )إجراءات العناية الواجبة على العمالء الدائمين تطبيق . 2

 . موثوقةلجهة التحقق من هويتهم باالستناد إلى وثائق أو معلومات أو بيانات ( قانونية خاصة
 

إجراءات العناية الواجبة على العمالء العابرين لجهة التحقق من هويتهم إذا كانت العملية أو سلسلة تطبيق . 3

 . لبنانالعمليات المنفذة تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدده مصرف 
 

 باالستنادالخطوات الالزمة للتحقق منها واتخاذ اإلقتصادي هوية صاحب الحق تحديد . 4

 . إلى وثائق أو معلومات أو بيانات موثوقة

 

 

 
 



العدلالمحاسبين المجازين وكتاب الموجبات الملقاة على   

  44الخامسة من القانون وفقاً للمادة 

المتعلقة بصور عن المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبالمعلومات أو بالبيانات أو بصور عن الوثائق االحتفاظ . 5

 . أطولعلى األقل بعد إنجاز العمليات أو انتهاء عالقة التعامل، أيهما سنوات  5بهوية المتعاملين لمدة 
 

 .بالمراقبة المستمرة ومراجعة عالقات التعاملالقيام .  6
 

 صحة حول شك نشوء عند والعابرين الدائمين العمالء على أعاله البنود في عليها المنصوص االجراءات تطبيق .7

 تمويل أو أموال بتبييض شك نشوء عند أو عليهم، بالتعرف والمتعلقة عنها المصّرح المعلومات مالءمة أو

 .االجراءات هذه تطبيق من تحد استثناءات أو سقوف أي عن بمعزل وذلك إرهاب،
 

بالمؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات تبييض لألموال أو تمويل إرهاب ومبادىء الحيطة األخذ . 8

 .والحذر لكشف العمليات المشبوهة

 
 



 نفس آنفًا، المبينة بالخدمات قيامهم عند ،المحامين على تسري
 الموجبات هذه تطبيق أصول تحدد أن على ،المذكورة الموجبات

 تأخذ وطرابلس بيروت في المحامين نقابتا تضعها آلية بموجب
 .وأنظمتها المحاماة مهنة خصوصية االعتبار بعين

 الموجبات الملقاة على المحامين 

  44وفقاً للمادة الخامسة من القانون 



 اإلبالغ عن العمليات المشبوهة 

 44القانون من  7وفقاً للمادة 
 

 المجازين المحاسبين فيهم بمن ،44 القانون من 5و 4 المادتين في إليهم المشار المعنيين على•

  المادة في المعددة باألنشطة تتعلق عمالئهم لصالح معامالت تنفيذهم أو إعدادهم عند ،العدل وكتاب

 والتي تنفيذها محاولة جرت التي أو المنفذة العمليات تفاصيل عن فوراً  "الهيئة" رئيس إبالغ ،5
 .إرهاب بتمويل أو أموال بتبييض تتعلق بأنها يشتبهون

 

 بيروت في المحامين نقابتا تضعها آللية وفقاً  أعاله الفقرة في المبينة الموجبات نيالمحام على تسري•
 .وأنظمتها المحاماة مهنة خصوصية االعتبار بعين وتأخذ وطرابلس

 



 كيفية اإلبالغ عن العمليات المشبوهة 

 

 21 رقم اإلعالم 2016 أيلول 9 بتاريخ «الهيئة» أصدرت• 

 من الخامسة المادة في اليها المشار الجهات إلى الموجه

 شركات سيما ،2015/11/24 تاريخ 44 رقم القانون

  .التأمين

 

 إبالغ المعنيين على المذكور، اإلعالم من 4 للبند وفقاً •

 تبييضاً  تخفي أنها يشتبه التي العمليات تفاصيل عن «هيئةال»

  إعالم في الواردة اآللية وفق لإلرهاب تمويالً  أو لألموال

 أنموذج تتضمن) 16/9/2014 تاريخ 17 رقم "الهيئة"

   .(إلكترونياً  اإلبالغ
 

 
 



المحاسبين المجازين وكتاب العدل والمحامين التحقق من إلتزام   

  44بالموجبات المنصوص عليها في القانون 

 44القانون من  17وفقاً للمادة 
 

 :  كل منبتناط 

 

   العدل وزارة•

  وطرابلس بيروت في المحامين نقابتي•

  المجازين المحاسبين نقابة•

 

 والمحاسبين والمحامين العدل كتاب تقيد من التحقق ةمهم  

 هذا في عليها المنصوص باإلجراءات خصه، فيما كل المجازين،

 .إليه باالستناد الصادرة التنظيمية النصوص وفي القانون



 اإلجراءات الُمتخذة 

 للتحقق لديها المعتمدة اإلجراءات حول كتاب 2016 أيلول 30 بتاريخ العدل وزارة أصدرت•

  44 القانون بموجبات العدل كتاب تقيد من

 

 منها الالزمة، اإلجراءات إعتماد خالل من المفروضة الرقابة إجراء إلى العدل وزارة ستعمد•

 كتاب لجنة تعدها تقارير بموجب (Risk Based Approach) المخاطر على المبنية المقاربة

  .الغاية لهذه خصيصاً  الوزارة في والُمشكلة قضاة من المؤلفة العدل

  وزارة العدل



 اإلجراءات الُمتّخذة 

 إمتثال لجنة بإنشاء قضى 2016 األول تشرين 5 بتاريخ منشوراً  المجازين المحاسبين نقابة أصدرت

   .أعضاء 4 من مؤلفة لبنان في المجازين الخبراء نقابة في اإلرهاب وتمويل األموال تبييض لمكافحة

  :يلي ما اللجنة مهام تشمل
 

 وإعداد اإلرهاب وتمويل األموال تبييض مكافحة موجبات حول المجازين الحاسبين لدى التوعية زيادة•

  .المطلوبة الموجبات حول عمل وورش تدريبية دورات
 

 للتحقق ،(Risk Based Approach) المخاطر على المبنية المقاربة منها الالزمة، اإلجراءات إعتماد•

    .المطلوبة بالموجبات المجازين المحاسبين إمتثال مدى من
 

 التقارير وإحالة اإلمتثال، عدم حاالت تلحظ أن على المراقبة، أعمال نتائج تتضمن تقارير إعداد•

  .المناسبة القرارات التخاذ النقابة لمجلس

  المجازين المحاسبين نقابة
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