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 االفتتاحجلسة 

 األستاذ عبد الحفيظ منصور 

 

 بمعالي الوزير جمال الجراح املحترم
ً
  دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري ممثال

 األستاذ سليم عبد الباقي نقيب خبراء املحاسبة املجازين في لبنان

 حضرات السيدات والسادة،

 أيها الحفل الكريم، 

رفني وُيسعدني أن أتحدث إليكم في هذا املؤتمر الذي يضم نخبة من املسؤولين الرسميين والخبراء واملهنيين واملصرفيين اللبنانيين 
ّ

والذي يهدف إلى ُيش

ّوالتهرب الضريبي.  جرائم الفساد مواكبة أبرز التطورات واملستجدات املهنية ال سيما في مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب وعلى األخّصّ

، ملا للموضوع من تأثير على القطاعات املالية، ا
ً
 متزايدا

ً
الجتماعية ال شك أن موضوع مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب بات يستحوذ اهتماما

اص  على مكافحة تبييض األموال واالقتصادية. في هذا اإلطار، يولي لبنان أهمية قصوى للموضوع، وهو يعمل بفعالية من خالل قطاعيه العام والخ

 منه للتداعيات السلبية التي قد تنعكس على األفراد واملؤسسات في حال عدم االلتزام.
ً
ّوتمويل اإلرهاب إدراكا

املالي ان منظومة مكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب محكومة بقواعد واسس وضعتها املرجعية الدولية في هذا الشأن، عنيت بها مجموعة العمل 

FATF ير الدولية ، التي يرتكز عملها على محورين، االول يعنى بدراسة االنماط واالساليب املستجدة في عالم تبييض االموال وتمويل االرهاب ووضع  املعاي

تشريعات وحسن تطبيقها. وفي حال الالزمة ملكافحتها، واملحور الثاني الذي يتمثل بمراجعة مدى التزام الدول باعتماد تلك املعايير من خالل  إصدار ال

ة، يمكن أن تصل إلى وضعها على الئحة الدول غير امللتزمة،  FATFتبين ملجموعة 
ّ
حاالت من عدم االلتزام، تتخذ إجراءات تصاعدية تجاه الدولة املخل

سلبية عدة على سمعة الدولة املعنية، وباألخص على  ، ومن البديهي أن البيان املشار اليه يؤدي إلى نتائج(Public Statementويعلن ذلك في بيان رسمي )

ّقطاعها املالي وينسحب ذلك ليطال االفراد في تعامالتهم  خارج البالد.

يشار اليها عند مقاربة موضوع تبييض االموال ال بد من التذكير بأن جريمة تبييض االموال هي جريمة تبعية، بمعنى أنها تأتي في أعقاب جريمة سابقة 

او  مة االصلية التي نتجت عنها اموال غير مشروعة. بعد الحصول على االموال بطرق غير شرعية يحاول املجرمون اخفاء املصدر الحقيقي لالموالبالجري

 تشكل جرم تبييض االموال. وعليه، ال تقوم جريمة تبييض االموال دون وجود جريمة اصلية 
ً
ج عنها نتاضفاء املظهر الشرعي لها وهذه االعمال تحديدا

ّاموال غير مشروعة. 

 ماذا يدخل في عداد الجرائم االصلية؟ االجابة بسيطة: كل الجرائم التي يشملها قانون العقوبات والقوانين الخاصة مع التنبه الى عنصر ا
ً
ملال فيها، مثاال

بهدف الثأر او الزواج فال يدخل في عداد  على ذلك جريمة الخطف بقصد الحصول على فدية هي جريمة اصلية لجريمة تبييض االموال، اما الخطف

ّالجرائم االصلية لجريمة تبييض االموال لخلوها من عنصر املال، وللذكر تشمل الئحة الجرائم االصلية:

يدات، السرقة املخدرات، االرهاب وتمويل االرهاب، االتجار غير املشروع باالسلحة، الخطف، استغالل املعلومات املميزة في عمليات البورصة او املزا

ثمار الوظيفة واساءة االئتمان واالختالس، االحتيال واالفالس االحتيالي، جرائم البيئة ...، الفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ واالختالس واست

ّواساءة استعمال السلطة واالثراء غير املشروع، والتهرب الضريبي. 

ّتهرب الضريبي، استعرض معكم املستجدات في هذين املوضوعين.وبما ان موضوع املؤتمر يتمحور حول الفساد وال
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 :
ً
 مكافحة الفسادأوال

الطار في هو شعار طرح منذ االستقالل وما زال، النه ولتاريخه لم تتعزز مكافحة الفساد بالتشريع الالزم والضروري. فلقد صدر اول تشريع في هذا ا

 ومن املتوقع  1999كانون االول سنة  27تاريخ  154دل بموجب القانون رقم الخمسينات في موضوع االثراء غير املشروع الذي ع
ً
وهو قيد التعديل حاليا

 انشاء هللا. 
ً
ّصدوره بحلة جديدة قريبا

ّسنة واكثر على صدور قانون االثراء غير املشروع لم تقدم اية شكوى بناًء لهذا القانون. 60تجدر االشارة الى انه بالرغم من انقضاء 

 2008في العام  32، واثر ذلك، صدر القانون 2008للعام  33يد آخر، انضم لبنان التفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد بموجب القانون على صع

 لالتفاقية االممية املذكوّر
ً
ّة. والذي اناط بهيئة التحقيق الخاصة صالحية تجميد ورفع السرية املصرفية عن الحسابات املصرفية وذلك تطبيقا

 جريمة الفساد ضمن الئحة الجرائم االصلية  44، صدر القانون 2015ي العام وف
ً
ملكافحة تبييض االموال وتمويل االرهاب في حلته الجديدة مدرجا

ّلجريمة تبييض االموال. 

ّفي الشركات. BOستفيد الحقيقي بشأن إلغاء األسهم لحامله واألسهم ألمر لتعزيز الشفافية والوصول إلى معرفة امل 75، صدر القانون 2016وفي العام 

، صدر القانون رقم 
ً
ّبشأن "الحق في الوصول الى املعلومات" وهو من متطلبات الشفافية التي تحد من ممارسات الفساد.  28ومؤخرا

 عدة مشاريع قوانين هي قيد الدرس وقد تكون بلغت مراحل متقدمة على طريق اقرارها وهي:
ً
ّوهناك حاليا

 ّساد وانشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد الذي سيكون القانون االساس في املوضوع.قانون مكافحة الف

 ّقانون حماية كاشفي الفساد و

 ّقانون الصفقات العمومية

الدول في العالم، وفي رأي ال شك في ان انجاز التشريعات املذكورة هو شرط مسبق للبدء باي عمل جدي في مكافحة آفة الفساد التي تضرب العديد من 

القانون ويؤدي االمم املتحدة والبنك الدولي فان للفساد آثار ضارة على املجتمع في دول العالم الكبيرة والصغيرة، فالفساد يقوض الديمقراطية وسيادة 

ّالى انتهاك لحقوق االنسان واضعاف االقتصاد وهو السبب االساس للفقر في دول العالم الثالث. 

 

: ثان
ً
 التهرب الضريبييا

 من خالل تأسيس شبكة من الشركات في بلدان الجنات الضريبية التي تتمتع  بالسرية  املحمية  بالتشريعات امل
ً
 أن كان التهرب الضريبي ممكنا

ّ
حلية. إال

 ايجاد دول تسمح قوانينها بتأسيس الشّر
ً
كات املغفلة امللكية إلخفاء املالك الحقيقي السرية آلت إلى انحسار وأفل نجم الجنات الضريبية. فلم يعد سهال

 على
ً
 للتهرب من املوجبات الضريبية. وقد أتى ذلك في أعقاب تعديالت القواعد الدولية ملكافحة تبييض األموال التي ترتكز حاليا

ً
مبدأ الشفافية  تسهيال

ّ.2017حسب البيان الذي صدر في شباط  FATFالحالية ملجموعة  لألموال، وهي من اولويات عمل الرئاسة Beneficial Ownerوتحديد املالك الحقيقي 

 عريقة بالسرية املصرفية مثل سويسرا  أصبحت تعتمد مبادئ جديدة  في قطاعها املصرفي. فعند التحدث مع املصرفيين ال
ً
سويسريين وبتنا نرى أن دوال

 بالشفافية"، ّو
ً
 للسرية وأهال

ً
 مفاده، "وداعا

ً
 من خالل نظم تبادل اآلن نسمع كالما مختلفا

ً
أصبحنا نرى أّن تقص ي أثر املال وتعقبه قد اصبح ممكنا

 من Egmontاملعلومات بين وحدات االخبار املالي )
ً
( أو من خالل التعاون القضائي الدولي الذي أصبح يعمل بسرعة وسهولة أكثر من السابق، أو مؤخرا

ل املعلومات الضريبية بين وزارات املالية في العالم. وألجل ذلك، صدر في لبنان القانون رقم التي تدير عملية تسهيل تباد Global Forumخالل منظومة 
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الطلب من وزارة  Global Forumاملتعلق بتبادل املعلومات لغايات ضريبية والذي يسمح لوزارة املالية في أي من الدول املنضوية تحي منظومة الـ  55

 لإلجراءات التي وردت في القانون املالية في لبنان املساعدة في قضية 
ً
تهرب ضريبي، وعلى وزارة املالية والجهات الرسمية  املعنية في لبنان االستجابة وفقا

 
ً
 في  (CRS)املشار اليه. كذلك هناك موجب آخر على الدول هو تبادل املعلومات الضريبية تلقائيا

ً
فيما خّص الحسابات املصرفية لغير املقيمين ضرائبيا

 من العام تلك ال
ً
ّ.2018دول اعتبارا

ومن املتوقع انضمام املزيد من الدول في وقت  (Global Forum)وقد انضوت معظم دول العالم تحت لواء االتفاقية الدولية لتبادل املعلومات الضريبية 

ّقريب.

ملكافحة تبييض  FATFام بالقواعد الدولية الصادرة عن لقد اعتمد لبنان سياسة االلتزام من أعلى الهرم، ونفذ ذلك من خالل اقراره التشريعات لاللتّز

ملكافحة الفساد وذلك لضرورات االستمرار في  UNODCللتعاون في مكافحة التهرب الضريبي وعن   Global Forumاالموال وتمويل االرهاب وعن ال 

ّاملنظومة املالية العاملية واالستفادة من تسهيالتها للنظام املالي واالقتصاد اللبناني.

ّوفي النهاية، اشكركم على اصغائكم وأتمنى لكم كل النجاح والفائدة من هذا املؤتمر.

ّ

ّ

ّ


