
 المعايير الدولية الخاصة بالرقابة

على مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب   

٤٤/٢٠١٥وموجبات القانون   

 
 منتدى خبراء المحاسبة المجازين

١٦/٤/٢٠١٩بيروت في   

www.themegallery.com 
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 محتوى العرض

2015/44موجبات القانون   2 

 1 المعايير الدولية
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 هيـئة التحقيق الخـاّصة

 نقابة المحاسبين المجازين

 وزارة العدل

(الشمال/بيروت)نقابة المحامين   

 جهات الرقابة

 واإلشراف 
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 الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

 القطاع المالي

المصارف 

المؤسسات المالية 

مؤسسات الصرافة 

شركات تحويل األموال 

كونتوارات التسليف 

شركات الوساطة المالية 

شركات التأمين 
 

 هيئة التحقيق

 الخاّصة

 األعمال والمهن غير المالّية

نوادي القمار 

تجار ووسطاء العقارات 

تجار السلع ذات القيمة 
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 المعايير الدولية للرقابة واإلشراف

 فهم المخاطر

 الرقابة حسب المخاطر

 العقوبات المتناسبة والرادعة

متطلبات نظام 

 الرقابة الفّعال

 الضوابط في منح التراخيص والتسجيل

 التواصل مع الجهات المعنّية
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 الضوابط في منح التراخيص والتسجيل

 

 عالية نزاهةإجراءات لضمان وجود 

 

 عالية كفاءةلضمان وجود إجراءات 

 

 (المستفيد الفعلي)صاحب الحق اإلقتصادي إجراءات لتحديد 

 

اإلستقاللية العملّية 
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 المخاطرفهم 

 

تقييم مخاطر غسل االموال وتمويل اإلرهاب في القطاع 

 

التعاون بين الجّهات الرقابية والسلطات المختصة االخرى 
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 الرقابة حسب المخاطر

تصنيف مخاطر الجهات الخاضعة 
 
وتيرة العمليات الرقابية والتفتيش الميداني أو المكتبي 

 
نطاق وطبيعة عمليات الرقابة والتفتيش 

 
 واإلشرافتوفر الموارد المناسبة إلجراء عمليات الرقابة 

 واإلشرافعملياقابة 
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 العقوبات المتناسبة والّرادعة

 

 أمام جهات الرقابة واإلشرافوسائل لفرض العقوبات توفر 

 

التأّكد أن العقوبات المفروضة أّدت بالفعل الهدف المنشود  
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 التواصل مع الجهات المعنّية

 

التواصل مع الجهات المعنّية بمكافحة تبييض األموال 
 
التواصل مع الجهات الخاضعة في القطاع ال سيما عبر: 

 المبادئ التوجيهية•
 الدورات التدريبية•
 التقارير السنوية•
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 ٤٤/٢٠١٥موجبات القانون 

1 

بيع العقارات 
 وشراؤها

2 

إدارة أموال 

العمالء المنقولة 

 ال وغير المنقولة

سيما عمليات 

تكوين األموال 

وعمليات 

االستثمار 

 المشترك
 

3 

إدارة الحسابات 

المصرفية 

وحسابات 

 األوراق المالية

1 
4 

تنظيم 

المساهمات 

الخاصة بإنشاء 

الشركات أو 
 إدارتها

1 
5 

إنشاء أو إدارة 

شخاص األ

معنويين أو أية ال

بنية قانونية 

خاصة، وبيع 

وشراء مؤسسات 

فردية أو شركات 
 تجارية

www.themegallery.com 

11 



 ٤٤/٢٠١٥موجبات القانون 

العمالء على الواجبة العناية إجراءات تطبيق. 
 

منها للتحقق الالزمة الخطوات واتخاذ االقتصادي الحق صاحب هوية تحديد 
 .منها الموثوق البيانات أو الوثائق إلى باالستناد

 

بالبيانات أو وبالمعلومات كافة بالعمليات المتعلقة المستندات عن بصور االحتفاظ 
 .األقل على سنوات خمس لمدة

 

تمويل أو لألموال تبييض عمليات وجود احتمال على تدل التي بالمؤشرات األخذ 
 .المشبوهة العمليات لكشف والحذر الحيطة ومبادىء إرهاب

 

تنفيذها يحاول التي أو المنفذة العمليات تفاصيل عن فورا   "الهيئة" رئيس إبالغ  
  .إرهاب بتمويل أو أموال بتبييض تتعلق بأنها ويشتبه
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 ٤٤/٢٠١٥موجبات القانون 

 العقوبات

 وبغرامة سنة إلى شهرين من بالحبس يعاقب .

 بإحدى أو لبنانية ليرة مليون مئة األقصى حّدها

 المواد أحكام يخالف من كل العقوبتين هاتين

 والحادية والعاشرة والسابعة والخامسة الرابعة

 .القانون هذا من عشرة
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 شـكـرا  
 

 عمـر معضـاد
 الخاصةهيئة التحقيق ▫

 
▫Website: www.sic.gov.lb  
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http://www.sic.gov.lb/

